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1. APRESENTAÇÃO 

 Pensar e construir uma Proposta Pedagógica pressupõe, a priori, 

conhecimento acerca do projeto, remetendo-se ao seu conceito, ao seu caráter 

político e pedagógico e a sua finalidade. No sentido etimológico, o termo projeto 

significa lançar para adiante, plano, intento, desígnio. O termo político refere-se ao 

fato de o projeto estar vinculado a um compromisso socioeconômico, com vistas à 

formação da cidadania e o pleno exercício desta. Já o termo pedagógico diz 

respeito à intenção da escola, a qual define ações educativas necessárias para o 

cumprimento dessa intencionalidade. 

Nas palavras de Gadotti: 
 
 

“Projetar significa tentar quebrar um estado 
confortável para arriscar-se, atravessar um 
período de instabilidade e buscar uma nova 
estabilidade em função da promessa que 
cada projeto contém de estado melhor que 
o presente. Um projeto educativo pode ser 
tomado como promessa frente a 
determinadas rupturas. As promessas 
tornam visíveis os campos de ação possível 
comprometendo seus autores e atores”. 
(1994, p579) 

 
Dessa forma, descartam-se totalmente as hipóteses de o projeto constituir-

se apenas de um emaranhado de objetivos, ações, planos, enfim, atividades 

diversas. Trata-se de um processo dialético, constantemente realimentado e 

vivenciado por todos os segmentos da comunidade escolar. 

Com a intenção de construir uma Proposta Pedagógica com as 

características supracitadas, a metodologia adotada foi de, em primeiro lugar, 

apresentar aos diversos segmentos da escola, a necessidade de se construir um 

documento   de   identidade   da   escola,  conceituando-se   e   apresentando   

suas finalidades. Isso foi realizado pela Equipe Pedagógica, após esse momento, 

coube aos segmentos, em grupos de estudos, realizarem a leitura de textos, 

responder as questões propostas, analisar a realidade institucional e apresentar 

esses dados, a fim de que se fizesse uma reflexão. Como parte de coleta de 

dados, solicitamos aos alunos que produzissem textos com o tema: “A escola que 

temos e a escola que queremos, a partir destes pudemos também, direcionar as 

discussões acerca da Proposta Pedagógica. 
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Esta Proposta expressa, sobretudo, um desejo de fazer da educação um 

passo para a cidadania, ao mesmo tempo, o projeto busca transformar a escola 

em um ambiente prazeroso, palco de experiências onde todos os estudantes, pais, 

mestres e funcionários sejam agentes da construção do saber. O cerne deste PP 

é transpor os limites conjunturais que a realidade nos impõe, pois busca construir 

interpretações, reelaboração das possibilidades e vivencias que compõem a 

cultura escolar. 

Com efeito, o eixo norteador e os pressupostos teóricos contidos na Proposta 

Pedagógica se articulam ao conjunto das experiências de todo o segmento 

escolar, objetivando condensar uma visão de melhoria da qualidade do ensino 

ofertada à comunidade em que a escola está inserida. 

O foco deste projeto é permear os planejamentos estratégicos a serem 

implantados durante todo ano letivo de 2019, demonstrando assim a visão do 

corpo escolar frente a esta comunidade. De acordo com o que estabelece na LDB, 

o Artigo 12 dispõe: "Os estabelecimentos de ensino terão incumbência de: 

elaborar e executar sua Proposta Pedagógica". O Centro de Ensino Fundamental 

306 ao elaborar sua proposta pedagógica em consonância com os pressupostos 

teóricos contidos no Currículo em Movimento, Diretrizes de Avaliação e outros 

documentos oficiais da Rede Pública de Ensino do DF busca contemplar os 

aspectos pedagógicos administrativos que ofertaram aos estudantes e demais 

membros da Comunidade Escolar uma educação pública, democrática e de 

qualidade. 
 

 

1.1 HISTÓRICO 
 

O Centro de Ensino Fundamental 306 está situado na Avenida Monjolo AE 

Quadra 306, Lote 06, na região administrativa do Recanto das Emas – DF. A 

escola foi criada através da resolução nº. 5.241 de 26 de outubro de 1995 do 

Conselho da Antiga Fundação Educacional do Distrito Federal. 

A denominação anterior desta instituição de ensino era Centro de 1º grau 

306, posteriormente, foi alterada para Centro de Ensino Fundamental 306 do 

Recanto das Emas pela portaria nº129/2000 da Secretaria de Estado de 

Educação, sendo que seu funcionamento se iniciou no dia 14 de agosto de 1995. 
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Em 1996, para atender a demanda de matrículas, a escola implantou o 

turno intermediário que teve duração até setembro, quando os alunos foram 

transferidos para outra escola recém-inaugurada. 

Em 1997, para solucionar o mesmo problema, foram construídas mais doze 

salas de aula provisórias que foram desativadas no início do ano de 2004. Esse 

espaço mais tarde, deu lugar à sede da CRE, onde permaneceu até 2012. Em 

dezembro de 2009 a escola foi inserida no programa PDE ESCOLA para 

desenvolvimento de projetos que visam à melhoria do ensino na instituição. 

Atualmente contamos com 970 alunos com idade entre 6 e 15 anos, organizado 

em dois turnos, sendo, 453 no matutino e 473 no vespertino. 

O Centro de Ensino Fundamental 306, atualmente está organizado 

fisicamente como um conjunto de pavilhões divididos da seguinte forma: 

 1 sala dos professores; 

 1 sala da Equipe Gestora; 

 1 sala Supervisão Pedagógica/Coordenação 

 1 sala da Supervisão Administrativa; 

 1 sala de Mecanografia/Materiais; 

 1sala para Secretaria; 

 1sala Laboratório de Informática: 

 1 sala de leitura; 

 1 sala dos vigilantes; 

 2 banheiros professores 

 1 cantina com depósito para alimentos; 

 1 sala para os funcionários da limpeza; 
 20 salas de aula; 

 1 sala de vídeo; 

 1 Refeitório; 

 3 Banheiros de alunos, sendo um para alunos com deficiência; 

 1 sala de múltiplas funções para atendimento a Educação Integral; 

 2 salas de Reforço Escolar; 

 1 sala do SOE; 

 1 sala da EEAA; 

 1 sala do AEE; 

 1 horta Escolar; 
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 2 depósitos para materiais; 

 1 quadra coberta 

 1 sala para Psicólogo -AH 

 1 salaAEE/AH-Português 

 1 sala de AEE-A/H-ARTE 
1.2 Recursos Humanos 
 

EQUIPE 
DIRETIVA 

 

DIRETOR Antônio Benedik 

VICE DIRETORA BrunyeMagalhães Ferreira 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO Mailene Pereira dos Santos 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Magali das Graças Silva 

CHEFE DE SECRETARIA Vanderlei Santos Silva 

SERVIDORES EFETIVOS E TERCERIZADOS 

PROFESSORES EM REGÊNCIA 41 

TÉCNICO e ANALISTA EM GESTÃO 
EDUCACIONAL 

04 

PROFESSORES / COORDENAÇAO 02 

PROFESSORES / ALTAS 
HABILIDADES 

04 

PROFESSORES / READAPTADOS 01 

PROFESSORES / AEE 01 

CARREIRA ASSISTENCIA 06 

ORIENTADORES ( 20h e 40h) 02 

COPA e COZINHA 05 

CONSERVAÇÃO e LIMPEZA 13 

VIGILANTES 04 

EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 
EDUCAÇÃO INTEGRAL 

05 
 

EDUCADOR SOCIAL 
VOLUNTÁRIO ENSINO 
ESPECIAL 

06 

 
 
 

2. DIAGNÓSTICO DA ESCOLA E DA REALIDADECONTEXTUAL 
 

 Com o objetivo de analisar a realidade dos pais/responsáveis e alunos do 

CEF 306, elaborou-se um diagnóstico da realidade através de um questionário 

aplicado aos pais.   
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 Através deste, foi possível verificar itens que de forma indireta intervém no 

processo educativo.  

 

 

A comunidade apresenta um nível socioeconômico relativamente baixo, 

influenciando diretamente na formação escolar dessas famílias.  

 

 

 

Algumas dessas famílias têm como fonte de renda, os programas assistenciais 

do Governo, como Bolsa Família.  
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Ressaltam-se situações em que os estudantes não têm um acompanhamento 

familiar frequente, ora por falta de entendimento da importância de tal 

acompanhamento, ora pelo fato de os pais não possuírem condições para orientá- 

los em seus estudos, o que podem contribui para o déficit no processo de 

aprendizado dos estudantes. Assim foi perguntado aos pais: 
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Viver numa sociedade justa e igualitária, onde todos os indivíduos tenham a 

garantia de seus direitos respeitados, tais como educação básica, gratuita e de 

qualidade, moradia digna, trabalho com remuneração que atenda às necessidades 

básicas de saúde e cidadania, é o desejo de todos. 

A Escola hoje se encontra com diversas realidades: alunos em defasagem 

idade/série, dificuldades de aprendizagem. Almejamos com esse projeto, inserir os 

alunos que compõem a comunidade escolar do CEF 306 em um quadro de 

sucesso e desenvolvimento em todos os aspectos que envolvem a vida do ser 

humano. 

A arte de ensinar deve ser uma ação diária, reflexiva, perpassando todas as 

etapas que estão submetidas às comunidades escolares, tendo como referência a 

finalidade do ensino com compromisso de pensar o destino dos homens na 

sociedade, na ideia de que o ser humano tem a capacidade infinita de aprender. 
 

3. Função Social da Escola 
 

A garantia da qualidade social do ensino implica na crença da possibilidade 

de educar com condição para a igualdade e inclusão social; um trabalho escolar 

integrado e articulado, com participação coletiva na elaboração e no 

desenvolvimento do projeto pedagógico, bem como a aplicação das orientações 

curriculares adaptadas a realidade dos estudantes; a atuação competente dos 

professores no desenvolvimento dos conteúdos e na metodologia de ensino; a 
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obtenção de bons resultados escolares que evidenciem o trabalho da escola e dos 

professores. 

Possibilitar a todos os segmentos da comunidade a aquisição dos 

conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, oferecendo condições para 

que estes sejam redirecionados para a sociedade, assegurando o ensino de 

qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, para assim 

formar cidadãos críticos, capazes de agir na transformação da sociedade é o 

nosso maior desejo. 

 

4. Princípios Norteadores das Práticas Pedagógicas 
 

Baseada nos documentos oficiais da SEEDF, esta Escola procura imprimir ao 

trabalho pedagógico as orientações e concepções, teorias e práticas contidas 

nesses documentos. Na condição de participes na elaboração de uma Proposta 

Pedagógica que dê conta da função social da escola e favoreça a igualdade de 

direitos com a preservação do indivíduo em sua integralidade. 

No início do ano de 2017, houve uma mudança na Equipe Diretiva da escola, 

que apresentou a necessidade de uma reflexão profunda em torno da escola que 

queremos e da escola que temos. 

Vários momentos da coordenação coletiva forma utilizados para refletir acerca 

dos problemas e das potencialidades da escola. Reformas e adequação de 

espaços eram urgentes, pois não havia espaços pedagógicos alternativos: Sala de 

Atendimento para Reforço Escolar, Salas para atendimento a Escola Integral, 

Refeitório, Equipe Especializada Atendimento ao Aluno, Altas Habilidades. Essa 

última com atendimento a toda comunidade escolar do Recanto das Emas. Os 

segmentos de apoio ao trabalho escolar como: Equipe Gestora, Coordenação 

Pedagógica, e Equipe de Altas Habilidades apresentam nesse documento em 

anexo seus Planos de Ação para que fossem pautados nas necessidades da 

Comunidade Escolar. 

Ações pedagógicas organizadas a partir de projetos são realizadas com o 

objetivo de garantir acesso com permanência qualitativa no ambiente escolar, o 

que significa dizer que o olhar para as práticas está sempre voltado ao bem estar 

do estudante, ou seja, para a inclusão social, para a perspectiva de aprendizagens 

significativas e para utilização de metodologias diversificadas que atendam às 
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necessidades reais dos estudantes, com perspectivas subsidiar, induzir 

provocando mudanças na construção de resultados esperados, evidenciando-se 

que não há neutralidade nos caminhos, nos procedimentos e nos instrumentos 

que são utilizados em uma atividade ou em um processo avaliativo. 

A partir disso, fez-se necessário uma parceria com órgãos que subsidiassem a 

construção do processo democrático e participativo, contribuindo com a gestão 

escolar, como a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e Conselho 

Tutelar, orientando posturas e práticas na construção da própria realidade escolar. 
 
 

5. OBJETIVO GERAL: 
 

• Oportunizar a participação de toda a comunidade escolar nos processos de 

ensino-aprendizagem como instrumento necessário ao desenvolvimento 

dos alunos por meio de projetos e programas com envolvimento de 

diferentes segmentos, visando o melhor funcionamento das atividades 

humanas. 
 

• Propiciar à formação de cidadãos autônomos e críticos, cuja característica  

seja a capacidade de argumentação sólida. 

5.1ObjetivosEspecíficos: 
 

• Promover a formação básica cidadã a todos os alunos desta UE; 

• Propiciar ao aluno, desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto realização e o exercício da cidadania, cumprindo seus 

deveres e usufruindo seus direitos; 

• Favorecer o desenvolvimento do espírito crítico, da criatividade atendendo 

às diferenças individuais e ao ritmo de cada um; 

• Oferecer estímulos e recursos ao aluno visando torná-lo apto a aplicar com 

criatividade, conceitos estéticos e recursos artísticos e tecnológicos seus 

conhecimentos; 

• Inserir os alunos em atividades que produzam sociabilidade e 

aprendizagens significativas de forma integrada com a prática curricular; 

• Desenvolver trabalho sistematizado com projetos integrados (PDE e Escola 

Integral); 

• Promover participação de todos os segmentos escolares no 
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desenvolvimento da escola; 

• Promover a inclusão de forma efetiva e participativa garantindo o 

desenvolvimento a todos os alunos que apresentam deficiência, garantindo 

seu desenvolvimento e sua inserção à sociedade; 

• Proporcionar momentos que melhorem o relacionamento aluno-aluno e 

aluno- professor, propiciando condições de acesso e permanência a escola; 

• Garantir uma gestão democrática participativa. 
 
 

6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRATICAS 
PEDAGÓGICAS 

 
A instituição educacional, como lugar de divulgação e sistematização do saber 

construído historicamente pela humanidade, nos seus diferentes estágios de 

produção, assume, na contemporaneidade, aquilo que a caracteriza como 

instância articuladora do conhecimento nas suas diferentes dimensões. 

Merecendo ser observada do ponto de vista teórico conceitual a maneira como é 

concebida a educação no interior de uma sociedade assentada na desigualdade 

social. Imbuída de natureza política, a educação, forjada no espaço escolar, 

desenvolve, no educando, habilidades capazes de fazê-lo recriar o mundo e a si 

próprio, na busca de uma cidadania efetivamente participativa, focada na 

valorização e no respeito à diversidade. 
 

Num mundo em constantes transformações, a educação escolar apresenta-se 

como instrumento mediador das relações estabelecidas entre o homem e a  

sociedade. E, como prática social, não está dissociada de outras práticas que 

permeiam igualmente o processo de interação humana. 
 

Se pensada como instrumento capaz de libertar o homem das relações de 

opressão e dominação, a educação escolar ancorada em tal pressuposto explicita, 

no seu fazer pedagógico, o compromisso político com a formação de sujeitos 

críticos e reflexivos que, mediante a apropriação do conhecimento, sejam capazes 

de perceberem-se como sujeitos históricos imbuídos de um espírito cada vez mais 

comprometido com a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática 

e inclusiva. 
 

Nesse contexto, surgem no campo da educação as vertentes teóricas de 
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cunho pedagógico incumbidas de pensar as metodologias de ensino aplicadas à 

aprendizagem escolar. No Brasil, merece destaque a “pedagogia revolucionária” 

de Saviani (2005, p.75) como a que melhor representa uma educação 

emancipatória.  Isto é, “deriva de uma concepção que articula educação e 

sociedade e parte da consideração de que a sociedade em que vivemos é dividida 

em classes com interesses opostos”. Pensando como o autor, compreende-se, 

neste momento, que não se deve trabalhar o conhecimento destituído de uma 

visão “crítico-social dos conteúdos”, procurando, na sua contextualização, 

explicitar as contradições inerentes às sociedades capitalistas, como mecanismo 

de enfretamento das desigualdades sociais. Acredita-se, com isso, dar significado 

real às aprendizagens processadas pelos alunos no interior da sala de aula. 
 

Nesse sentido, definir fundamentos teórico-metodológicos tem o objetivo de 

nortear o trabalho pedagógico nas diversas instituições educacionais da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal. Cabe, portanto, às equipes dessas 

instituições planejarem propostas e atividades coerentes com esses princípios, de 

tal maneira que cada educador possa sempre avaliar dois aspectos diferentes, 

embora interdependentes e complementares: procedimento didático e o que o 

aluno aprendeu. 
 

7. - Desenvolvimento e Aprendizagem 
 

Ao longo do tempo, e em diversos contextos e culturas, surgiram diferentes 

concepções acerca do desenvolvimento humano, em decorrência das diferentes 

visões de sociedade e de homem que sobressaíram em cada contexto sócio 

histórico-cultural e que influenciaram as práticas pedagógicas adotadas pela 

escola como detentora do saber institucionalizado. 
 

Atribui-se cada vez mais à educação escolar diferentes funções e 

finalidades que variam segundo o modelo de desenvolvimento humano que adota 

(UNESCO, 2007). As variadas concepções desenvolvimentistas têm evoluído em 

função do tempo e do espaço. No entanto, a educação ainda absorve tendências 

naturalísticas, unidirecionais e passivas do ser humano. 
 

Estudiosos da área de desenvolvimento e educação têm-se concentrado 

em paradigmas que promovam o desenvolvimento de habilidades intelectuais 
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fundamentais, como capacidade de desenvolver o pensamento lógico, de buscar 

soluções eficientes para problemas e de tomar decisões efetivas. 
 

A concepção de desenvolvimento humano incorporada pela escola exige a 

integração de esforços e a harmonia de ações que favoreçam a compreensão do 

sujeito ativo na construção dos processos psicológicos, levando em conta a sua 

interação com  seu   contexto   sociocultural   (Valsiner,   1993,  1995).  Educação, 

na perspectiva do desenvolvimento humano, prioriza ações que devem se iniciar 

no lar e progredir com a ajuda da escola, a fim de que os desafios de uma 

sociedade em que as transformações devido à velocidade das informações e do 

conhecimento exigem constantes inovações dos sistemas educativos que 

compreendem o domínio e a conquista de competências, o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de talentos individuais e coletivos, e, ainda, a necessidade de 

agir e pensar com criatividade. 
 

A abordagem inatista está pautada no princípio de que a criança é um 

conjunto de potencialidades a serem utilizadas na experiência cotidiana, ou seja, é 

um ser pronto e determinado geneticamente. Para seus seguidores, a criança traz 

consigo características físicas e psicológicas, como inteligência e aptidão para 

certas tarefas, e o seu desenvolvimento se dará havendo condições ambientais 

mínimas. Nessa concepção, o professor apenas auxilia o desenvolvimento do 

educando, que é o centro do processo. 
 

Em oposição a essa abordagem, tem-se a concepção empirista do 

conhecimento, segundo a qual aquilo que o homem conhece resulta de sua 

experiência sensorial direta com o mundo e não de ideias inatas. O 

desenvolvimento seria produzido pelo ambiente, que modelaria a criança, ou seja, 

ela é totalmente submissa ao meio, e a aprendizagem é um treino. Aqui, o 

professor é diretivo e não considera as singularidades do aluno. 
 

Com a divulgação de descobertas científicas, a ciência começou a 

aproximar sujeito e objeto, criança e conhecimento, sendo este visto como 

elemento dinâmico e interligado. Estavam lançadas, assim, as bases para a visão 

construtivista do conhecimento. Sob essa visão, não há uma realidade absoluta e 

verdadeira, mas interpretável, e, para ser interpretada, homem e mundo 
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constituem-se por meio da linguagem que permeia as relações que estão em 

nossa cultura. 
 

Na perspectiva do desenvolvimento humano que considera a criança capaz 

de atribuir significada ao mundo e a si mesma e de manifestar comportamento 

inteligente, social e afetivo, diferente daquele do adulto, mas não inferior, surge a 

concepção interacionista. O indivíduo age sobre o meio de acordo com suas 

capacidades e com determinadas significações que atribui a cada situação. Cada 

uma das experiências vividas faz com que ele transforme suas capacidades e 

significações já elaboradas, abrindo-se para novos conhecimentos, modificando 

sua forma de agir. 
 

Assim, ampliam-se as concepções sobre desenvolvimento, que não é visto 

segundo um padrão único, mas como possibilidades para diversas aquisições, 

permitindo-se discutir diferenças no processo de aprendizagem em função de 

diversos contextos, incluindo o social e cultural. Nesse sentido, o professor age 

como um mediador da aprendizagem, auxiliando os alunos a obter êxito no mundo 

atual por meio da estimulação de aspectos importantes da personalidade que lhe 

permitam expandir suas potencialidades e aplicá-las em algum campo do 

conhecimento e da cultura, ou seja, desenvolver-se. 
 

A concepção de aprendizagem adotada pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal corrobora com esse paradigma, “em uma 

perspectiva de construção de conhecimento numa relação sócio-histórico-

interacionista, fundamentada na convicção de que os conhecimentos científicos 

necessitam ser reconstruídos em suas plurideterminações” (Orientações Gerais 

para o Ensino Fundamental de nove Anos: Bloco Inicial de Alfabetização, 2006.). 

A partir desses pressupostos, pode-se dizer que o desenvolvimento humano é um 

processo que se dá do nascimento à morte, em ambientes culturalmente 

organizados e socialmente regulados, por meio de interações estabelecidas com 

parceiros, nas quais cada pessoa (adulto ou criança, professor e aluno) 

desempenha um papel ativo. 
 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento deve ser compreendido como um 

processo contínuo, multidimensional e dinâmico, que está sempre em movimento 
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e que ocorre na interação dialética que o organismo tem com o ambiente. 

Simultaneamente, pessoas e rede de significações são contínuas e mutuamente 

transformadas e reestruturadas, canalizadas pelas características sociais, físicas e 

temporais do contexto no qual as interações ocorrem. O conhecimento difere do 

que defende a escola tradicional, por estimular uma forma de pensar em que o 

educando reconstrói o conhecimento existente, tornando a aprendizagem 

significativa. 
 

A rapidez com que evolui o conhecimento faz da educação o principal fator 

de promoção das competências, assumindo centralidade nas questões 

relacionadas à formação humana na sua totalidade, contemplando as dimensões 

físicas, emocionais, culturais, cognitivas e profissionais. 
 

De acordo com Perrenoud, competência é “a capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimento, mas 

sem limitar-se a eles”, ou seja, os processos de ensino e de aprendizagem devem 

favorecer ao aluno a articulação dos saberes para enfrentar os problemas e as 

situações inusitadas, encontrados nos contextos pessoais e profissionais. 
 

Apesar de o referido conceito trazer, para o cenário educacional, uma nova 

perspectiva para o processo de ensino e de aprendizagem, já que pressupõe a 

utilização de estratégias pedagógicas que promovam a aprendizagem ativa, em 

que o aluno tenha liberdade para criar, para desenvolver raciocínios mais 

elaborados e para questionar, esse é refutado por Kuenzer (2002, p.12), que 

defende que “cabe às instituições educacionais desempenhar” com qualidade seu 

papel na criação de situações de aprendizagem, que permitam ao aluno 

desenvolver as capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras, relativas ao 

trabalho intelectual,  sempre articulado, mas não reduzido ao mundo do trabalho e 

das relações sociais, com o que certamente estarão dando a sua melhor 

contribuição para o desenvolvimento de competências na prática social e 

produtiva. 
 

Assim, a educação no CEF 306, adequada à LDB, às Diretrizes 

Curriculares Nacionais, aos PCN, ao BNCC, ao Currículo em Movimento,  dispõe 

de instrumentos norteadores, compatíveis com as exigências que o mundo, em 
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processo de globalização e transformação, impõe à sociedade que necessita de 

novas condições e de novos parâmetros e valores para modificar-se e aprimorar-

se. 
 

Diante disso, percebe-se a necessidade de uma mudança significativa da 

função social da instituição educacional, considerando as novas tendências 

pedagógicas. Educar para competências é, portanto, proporcionar ao educando 

condições e recursos capazes de intervir em situações-problemas, estimulando 

um diálogo aberto na solução de problemas, com vistas a sugestões no 

intercâmbio das relações. 

Os conteúdos referenciais, definidos para a matriz curricular apresentam 

organização relevante na construção do conhecimento e, um trabalho que envolve 

diversidades de informações, interdisciplinaridades, experiências exitosas, no 

processo de engajamento e interação de um trabalho coletivo, articulado na 

transformação da prática pedagógica. 
 

Nessa perspectiva, valoriza-se uma concepção de escola voltada para a 

construção de uma cidadania crítica, reflexiva, criativa e ativa, de forma a 

possibilitar que os alunos consolidem suas bases culturais, papel relevante, uma 

vez que é basicamente na aprendizagem e no domínio desses conteúdos que se 

dá a construção e a aquisição de competências, permitindo identificar-se e 

posicionar-se perante as transformações na vida produtiva e sociopolítica. 
 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DAINSTITUIÇÃO 
 

A organização do trabalho escolar por meio de ciclos de aprendizagem no 

Ensino Fundamental Anos Iniciais no CEF 306 fundamenta-se no artigo 23 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que estabelece o princípio 

da flexibilidade na organização do trabalho pedagógico em ciclos ou forma 

diversa de organização para atender à melhoria do processo de aprendizagem. O 

artigo 12, da LDB, que define entre as incumbências dos estabelecimentos de 

ensino, a autonomia da escola na elaboração e execução do projeto político-

pedagógico e no artigo 4º da Lei de Gestão Democrática nº 4.751, de 7 de 

fevereiro de 2012, que garante autonomia pedagógica às escolas públicas do 

Distrito Federal para elaborar e implementar sua Proposta Pedagógica, em 
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consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da 

rede pública de ensino do DF. 
 

A ampliação dos ciclos no Ensino Fundamental ampara-se também, nas 

Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, aprovada pelo Conselho 

de Educação do Distrito Federal por meio do Parecer nº 212/2006 e instituída 

pela Secretaria de Estado de Educação do DF por meio da Portaria nº 4 do dia 12 

de janeiro de 2007. 
 

A compreensão de ciclos assumida nesta Proposta caracteriza-se pelo que 

Brasil, Barreto e Sousa propõem: 
 

[...] alternativas de organização do ensino básico, que ultrapassam a 
duração das séries anuais como referência temporal para o ensino e a 
aprendizagem e estão associados à intenção de assegurar à totalidade dos 
alunos a permanência na escola e um ensino de qualidade. [...], demarcam 
mudanças de concepção de conhecimento e de aprendizagem, na 
ocupação do tempo escolar, bem como na própria função da educação 
escolar, vindo a constituir um caminho potencial para a democratização do 
ensino (2005, p. 660). 

 
A adoção de ciclos nos anos iniciais do Ensino Fundamental nesta unidade 

escolar   compartilha responsabilidades   individuais   e coletivas, sendo o 

trabalho pedagógico coletivo apresentando nesta Proposta Pedagógica, uma das 

condições para a sua implementação. Para isso, são dinamizados colegiados 

como: Conselho de Classe, Conselho Escolar, reuniões de coordenação 

pedagógica coletiva, entre outros. 
 

A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na 

organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu 

desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse processo 

avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da 

escola a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido, buscando caminhos 

que possibilitem sua melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem 

evidenciadas pelos estudantes. 
 

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, 

não permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas 

aprendizagens. Fundamenta-se no pressuposto de que o estudante não deve 

repetir o que já sabe; e não deve prosseguir os estudos com lacunas em seu 
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processo de aprendizagem. Isso significa que os estudantes progridem sem 

interrupções, sem lacunas e sem percalços que venham a interromper a evolução 

do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA,2012). 
 

Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico 

proposto nesta Proposta se fundamenta em: 
 

• Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos 

metodológicos, das avaliações e dos tempos de aprendizagem, 

resguardando os ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica 

dos processos de aprendizagem humana. 
 

• Ensino heterogêneo e diferenciado caracterizado pelo respeito às 

potencialidades e ritmos de aprendizagem. 
 

• Na adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas a 

atingir os objetivos de aprendizagem. 

 

• Avaliação formativa contínua e a serviço da promoção das aprendizagens, 

conforme as atuais diretrizes avaliativas. 
 

A opção pelos ciclos nesta escola se fundamentam compreender e 

respeitar as diferenças, orientados pela certeza de que não se pode abrir mão de 

uma educação pública para todos em seu sentido pleno, como preconiza a 

Constituição Federal de 1988, artigo 205. 

 

O CEF 306 atende também o Ensino Especial. Que é uma modalidade de 

ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Básica. 

Promove a igualdade de oportunidades, de forma que todos os indivíduos 

independentemente das suas diferenças tenham acesso a uma educação de 

qualidade. 

 A Educação Especial é o ramo da educação voltada para o atendimento a 

educação de pessoas com alguma deficiência. São também considerados público-

alvo dessas escolas crianças com transtornos globais de desenvolvimento de 

acordo com o art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394 

de 20 de dezembro de 1996, que diz: “ Entende-se por educação especial para os 
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efeitos desta Lei, a   modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educando com deficiências e altas habilidades ou 

superdotação”. 

O Ensino Especial fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à 

dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos. Ela se 

desenvolve em torno da igualdade de oportunidades, atendendo as diferenças 

individuais de cada criança e jovem através de uma adaptação do sistema 

educativo. Proporcionando a todos os educandos o acesso a uma educação 

capaz de responder às suas necessidades. 

No Brasil, diferentemente de outros países, há uma Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008). A inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais em classes comum exige que a 

escola regular se organize para oferecer: 

• Possibilidades objetivas de aprendizagem a todos os alunos, especialmente 

àqueles com deficiências; 

• Acomodação razoável das exigências individuais; 

 

            No CEF 306, considerando o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

que se encontre o estudante, significa que as adequações curriculares são 

realizadas como forma de respeito às condições particulares de cada estudante. 
 

9. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação formativa inclui a observação, a sondagem e a ressignificação 

como processo ensino-aprendizagem, nesse sentido essa escola pretende realizar 

seu trabalho pedagógico pautado na perspectiva de um fazer pedagógico em 

constante movimento de aprimoramento com a perspectiva de um 

acompanhamento que possibilite intervenções pontuais de acordo com as 

necessidades específicas de cada estudante, oportunizando aprendizagens 

significativas. 
 

Após a análise do diagnóstico inicial foram elencados alguns dos 

instrumentos avaliativos formativos, que serão utilizados dentre eles estão: as 

provas escritas, trabalhos coletivos e individuais, produções textuais e tarefas 

cotidianas, observações e testes diagnóstico da Psicogênese, relatório descritivo, 
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dentre outros. As correções dos instrumentos avaliativos devem analisar as 

estratégias cognitivas e meta cognitivas, utilizadas pelos estudantes. Acreditamos 

que para o desenvolvimento de uma avaliação coerente é necessária uma 

diversidade de instrumentos que reflitam as aprendizagens construídas. Ao buscar 

a avaliação formativa como base de construção das aprendizagens visamos 

possibilitar aos professores o acompanhamento ao desenvolvimento dos 

estudantes, ajudando-os no seu percurso escolar. Diante disso, os professores 

são agentes fundamentais no processo ensino-aprendizagem e devem posicionar-

se frente à avaliação formativa, organizando o processo de ensino de maneira 

ativa e planejada. A definição dos objetivos do processo de ensino é importante 

para fazer o estudante sentir-se autor desse processo. Por isso, devem ser 

propostas atividades diversificadas e adequadas ao nível de desenvolvimento do 

aluno, pois este precisa ter um feedback permanente, que o ajude a perceber os 

movimentos necessários para alcançar as aprendizagens, além de ser um 

instrumento efetivo na comunicação entre os autores do processo. As informações 

colhidas por meio da avaliação devem ser utilizadas pelo professor para o 

planejamento de suas aulas, num movimento constante de ação, reflexão, e ação, 

ou seja, a avaliação servirá como momento de reflexão para deflagrar uma nova  

ação. 
 

O aluno também é um agente ativo no processo avaliativo, portanto, possui 

algumas responsabilidades, que devem ser observadas, para que as 

aprendizagens ocorram   de   maneira   satisfatória.   Eles   precisam   participar   

dos   processos de aprendizagem, utilizando os instrumentos de avaliação, como 

uma forma de perceberem como seus conhecimentos estão sendo construídos, 

realizando todas as atividades que lhes forem propostas, demonstrando interesse 

e buscando novas atividades, por iniciativa própria, que levem à aprendizagem.        

Além   de conhecer e analisar os resultados de suas avaliações os alunos 

precisam, ainda, realizar processos de auto avaliação e serem autores de sua 

própria aprendizagem, demonstrando iniciativa e autonomia. 
 

Professores e alunos são responsáveis pelo bom andamento do processo 

de ensino-aprendizagem. Ainda como partícipes nesse processo avaliativo estão 

inseridos outros atores, os que atuam no campo das Avaliações Externas e da 
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Avaliação Institucional: Comunidade escolar, Equipe Gestora, pais/responsáveis, 

coordenadores todos, necessitam estar inseridos no contexto. Nesse intuito essa 

escola pretende analisar os dados de Avaliações Externas com vistas a enriquecer 

as possibilidades de intervenções pedagógicas e fortalecer as aprendizagens, 

bem como realizar semestralmente a Avaliação Institucional na intenção de 

otimizar e potencializar o trabalho colaborativo e alinhar as ações e objetivos. 

Após todos o momento avaliativo e suas intervenções, parte-se para o 

Conselho de Classe. Que é uma forma de analisar os processos de ensino e de 

aprendizagem sob múltiplas perspectivas. Permite também uma experiência 

formativa, reavaliando a prática didática. É o momento de definir, encaminhar, 

traçar estratégias que levem à melhoria da qualidade da produção dos estudantes. 

No Centro de Ensino Fundamenta o Conselho de Classe se dá com a 

participação efetiva dos professores, membros da equipe diretiva, supervisora 

pedagógica, coordenador pedagógico, Serviço de Orientação Educacional e AEE 

que partilham o caminhar pedagógico da turma, suas principais dificuldades e 

intervenções realizadas, como também se faz encaminhamentos para futuras 

interversões diante de alguns educandos ou turmas. 

Logo após o Conselho de Classe acontece o encontro com os pais na 

escola que passa a conhecer os avanços e dificuldades na aprendizagem de seu 

filho. Naquele momento, os responsáveis recebem orientações pedagógicas para 

ajudar o filho e são informados também das intervenções que o professor realizará 

diante de seus alunos. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Compreendendo a importância das aprendizagens dos saberes científicos e 

sistemáticos buscamos organizar a matriz curricular a partir de uma progressão 

curricular que favoreça a continuidade das aprendizagens numa lógica coerente 

de informações obedecendo a Organização Curricular, elaboradas a partir de 

discussões feitas em GTs, observando às necessidades apresentadas por cada 

etapa e ano. 
 

O Currículo da Educação Básica inclui desde os aspectos básicos que 

envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação até o marcos 

teóricos que a concretizam na sala de aula, relacionando princípios e 
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operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação. 
 

Destaca-se, ainda, a obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos referentes 

à História e à Cultura Afro-Brasileira e Africana (Lei nº 10.639/2003). 
 

O processo de ensinar-aprender, nas diversas áreas, deve-se desenvolver por 

meio de projetos interdisciplinares que possibilitem uma visão globalizada e 

concreta de diferentes temas e que promovam a geração de novos 

conhecimentos, o fortalecimento de valores, ações e atitudes positivas. 
 

A correlação entre teoria e prática, fundamental para a aprendizagem, 

intensifica- se na pedagogia de projetos e requer a adoção de estratégias 

diferenciadas, tais como: 
 

• Manifestações artístico-culturais de naturezas diversas; 
 

• Pesquisas e grupos de estudo; 
 

• Atividades extraclasse, integradas ao currículo principalmente por meio de 

visitas e excursões para estudo do meio; 
 

• Participação em promoções, campanhas e outros eventos sócios 
comunitários; 

 
• Aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa; 

 
Ressalta-se que as atividades pedagógicas devem ser contextualizadas e 

considerar as experiências prévias, espontâneas ou aprendidas, manifestadas 

pelos alunos por meio das diversas linguagens. É imprescindível considerar, além 

do currículo formal, tudo o que efetivamente ocorre nas salas de aula e na 

instituição educacional, envolvendo as relações de convivência e poder entre as 

partes, sentimentos e experiências não expressos, pois, para ser bem-sucedida, 

uma proposta pedagógica depende da atuação responsável, compromissada e 

participativa de todos os agentes educativos, em situações de envolvimento e 

cooperação plenos. 
 

Nessa perspectiva, assegurar a todas as crianças um tempo/espaço 

resinificado de convivência escolar e oportunidades concretas de aprender 
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requer do professor uma prática educativa fundamentada na existência de 

sujeitos. 
 

Temos ciência da dificuldade em relacionar conteúdos programáticos, nesse 

sentido propusemos uma organização flexível, que a cada bimestre será 

avaliada de acordo com o movimento avaliativo que indicará as próximas 

intervenções pedagógicas em uma proposta de ação, reflexão e ação. Em anexo 

está a Matriz Curricular. 
 

Matriz Curricular – 1º ano 
 
 

Língua Portuguesa 

 
de poemas, músicas e contos de fadas, como forma de interpretação do tema 
abordado; 
• Criação de histórias por meio de desenhos; 
- Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente em 
situações reais de uso; 
• Leitura e produção oral e escrita de gêneros que apresentam a 
NARRATIVA em sua organização interna: contos infantis, fábulas, lendas, 
etc.; 
• Elementos que compõem a narrativa (presente em diversos 

 
Leitura Produção escrita e oral 
• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem), 
em diversos gêneros e diferentes suportes; 
• Elementos que compõem a estrutura e a apresentação de diversos gêneros e 
seu contexto de produção (características composicionais, autor, interlocutor, 
situação de interação, finalidade, suporte e circulação); 
• Nome próprio e de colegas: leitura e escrita; 
• Leitura e escrita de listas diversas de acordo com alguns critérios: 
ordem alfabética, contexto semântico, etc.; 
• Recados orais; 
• Roda de conversa: regra para escuta atenta, fala e manutenção do 
tema; 
• Cantiga de roda, parlenda, trava língua, lengalenga, adivinhação, 
piada, quadrinhas, poemas; 
• Leitura, declamação, brincadeiras e produção; 
-Bilhetes e convites - leitura e produção de acordo com o contexto de uso; 
• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiada em imagens e 
em textos (quantidade, forma, disposição gráfica, prováveis 
interlocutores,etc.); 
• Poemas (versos e estrofes) e textos em prosa - diferenças entre estruturas; 
• Ilustração (desenhos) 
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gêneros): personagens (quem?), lugar/espaço (onde?) e ações 
(o quê?); 
• Relação imagem/texto: leitura de narrativas somente com imagens; 
• Descrição oral da sala de aula - Relatos de acontecimentos do cotidiano; 
• Reconto de histórias por meio da oralidade, escrita e desenho; 
• Diversos falares regionais – diferenças e semelhanças de sentidos de 
palavras e expressões ligadas a aspectos culturais; 
• Manuseio de suportes textuais: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, 
folder, encartes, cartazes, cartão, panfletos e etc.; 
Conhecimentos linguísticos articulados com textos: 
• Símbolos: identificação e diferenciação (letras, números, figuras, etc); 
• Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e 
minúsculo),ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais; 
• Letras iniciais de palavras significativas – percepção do som; 
• Relação de letras, palavras e imagens; 
• Análise de palavras significativas quanto a número de letras, sílabas orais, 
letras inicial e final; 
• Classificação de palavras que começam e terminam com a mesma letra; 
• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras; 
• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas; 
• Identificação do som da sílaba na palavra; 
-Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita de 
palavras e textos; 
• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P B T D FV; 
• Oposição surda / sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d;f/v; 
• Palavras novas a partir de outras, trocando letras e 
sílabas(PATO/MATO, GADO/DADO); 
• Utilização da estrutura silábica CV para ler e escrever palavras e pequenos 
textos; 
• Adjetivação oral (atribuição de qualidade / características) de objetos 
enfatizando formas, cores e função por meio de jogos e brincadeiras; 
• Verbos - apenas para perceber e nomear ações realizadas no dia a dia: 
correr, caminhar, levantar, pular, comer, escovar, escrever, espreguiçar, 
etc.; 
• Vocabulário - ampliação a partir da compreensão de 
significados no contextualizados; 
Literatura 
• Exploração estética 
(ritmo, rima, estrofe e silhueta) de gêneros da tradição oral: parlendas, cantigas, 
música popular, etc.; 
• Livros e obras infantis: escuta e manuseio; 
• Literatura e cinema: diferença entre o livro e o filme, realçando a autoria original; 
• Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: diferença 
da 
• obra literária, de adaptações feitas pela criança. 
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Matemática 
 
 

Números e operações 
• Funções do número: 
-Indicador de quantidade de elementos de uma coleção discreta (cardinalidade); 
-Indicador de posição: número ordinal; 
-Código (número de telefone, placa de carro, etc...); 
-Medidas de grandezas 
(2 kg, 1 dia, 24 horas, meio metro, R$ 5,00, etc..). 
• Sistema de Numeração Decimal: 
-Quantificação de coleções ou eventos; 
-Correspondência biunívoca; 
-Sequência oral numérica 
-Zoneamento (os contados e a contar); 

-Conservação de quantidade. 
-Relação entre: quantidade/quantidade, quantidade/símbolo, símbolo/ quantidade; 
- Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades; 
- Formação de grupos (grupos de 10 – unidades para dezena); 
- Formação de agrupamentos (grupo de grupo /dezena para centena); 
- Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até menores que uma 
centena (de 0 a99). 
- Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades menores que a centena. (2em 
2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em10). 
• Registros pictóricos, orais ou escritos de experiências matemáticas 
vivenciadas a partir de situações-.adição (ações de juntar, acrescentar), subtração 
(ações de retirar, comparar) e divisão (ações de partilha). 
• Descobrindo o corpo como calculadora: 
- Adição (ações de juntar e acrescentar quantidades); 
- Subtração (ações de retirar e comparar e completar quantidades); 
- Multiplicação (ações de agrupar parcelas iguais, combinações); 
- Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e determinação de 
quantas vezes uma quantidade cabe em outra). 
• Sistema Monetário Brasileiro: (reconhecimento de cédulas e moedas) 
Grandezas e medidas 
• Utilização das partes do corpo como unidade de medida. 
• Medida de Tempo: 
- Noções de tempo (antes, durante e depois; dia, semana, mês e ano; manhã, 
tarde enoite); 
- Noções de intervalos de tempo e uso deste tempo para realizar atividades diversas. 
-Medida de tempo: hora inteira e meia hora. 
• Registros pictóricos, orais e ou escritos das experiências matemáticas 
vivenciadas envolvendo a utilização de medidas não padronizada (exemplo: fases 
da lua) e convencionais (hora inteira e meia hora). 
• Exploração e utilização do calendário, da rotina e da agenda. 
• Comparação e socialização de estratégias pessoais a partir do uso de 
instrumentos de medidas não convencionais. Ex: (palmo, passos, usa de fitas de 
comprimento variadas e distâncias). 
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• Reconhecimento de instrumentos mais usuais de medidas e seus significados 
nos contextos sociais. 
• Reconhecimento de unidades de medidas convencionais: metro, litro e quilograma. 
Espaço e forma 
• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito 
às singularidades). 
• Orientação e deslocamento: 
• No espaço vivido, em trajetórias familiares (casa, vizinhança, escola); 
• Registro, relato e socialização de orientação e deslocamento no espaço; 
• Representação e localização de objetos e de pessoas; 
• Noção de lateralidade, posicionamentos e comparações: 
-Acima de/abaixo de, em cima de/em baixo de, à direita de/à esquerda de, em frente 
de/atrás de, no meio de, diante de, em torno de (ao redor de), dentro/fora, antes 
de/depois de, ao lado de, entre, horizontal/ vertical, menor que/ maior que, igual a/ 
inferior a/ superior a. 
• Sentidos: para baixo/ para cima, por baixo/ por cima, para dentro/ para fora, 
para trás/ para frente, por detrás.  
pela frente, através de, para a direita/para a esquerda, horizontal/ vertical. 
• Reconhecimento de formas geométricas espaciais e planas em contextos variados. 
•Percepção das formas geométricas nos objetos. 
Tratamento da informação 
• Registro de forma variada da coleta de informações em situações de 
pesquisa, jogos e brincadeiras; 
• Organização dos registros das informações; 
• Tabelas simples; 
• Gráficos de 
coluna (pictórico); 
• Construção de tabelas; 
• Leitura, interpretação e análise de tabelas simples. 
• Leitura, interpretação e análise de gráficos de colunas (pictóricos). 
• Decodificação de sinalizações, placas e códigos mais significativos do 
contexto sociocultural. 

 
Observação: 
No Bloco Inicial de Alfabetização, é importante planejar, contemplando os 7 
processos mentais em consonância com os blocos de conteúdos da matemática. 
Estruturas lógicas ou processos mentais: 
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Geografia 
 

 
 
 

História 
 

 
• Paisagens da sua escola e locais próximos a sua residência; 
• Preservação do ambiente (familiar, escolar e circunvizinho) e dos 
recursos naturais; 
• Práticas de conservação e desenvolvimento de atitudes 
sustentáveis (redução do consumo, reciclagem); 
• Espaços vividos: reconhecimento, cuidados e leitura crítica; 
• Espaço da casa: minha casa, meu endereço, meu telefone; 
• Espaço da sala de aula: a posição de objetos e estudantes: frente, atrás, 
em cima, embaixo; dimensões (altura, comprimento, largura); 
• Reorganização do espaço pelo grupo; 
• Espaço da escola: sala de aula, espaços brincantes, sala de leitura, demais 

dependências; 
• (localização, utilização reorganização e conservação); 
• Espaço da vizinhança: a rua onde moro, comércio local, espaços de lazer, 
órgãos públicos (posto de saúde, delegacias, hospitais, escolas); 
• Conhecer as comunidades rurais, quilombolas e indígenas; 
• Representações dos diferentes espaços; 
• Registros cartográficos 
(mapa guia de ruas, endereços); maquetes, globo terrestre. 

 
• Eu: nome, sobrenome (conteúdo histórico e afetivo); 

• Documentos pessoais, certidão de nascimento, cartão de vacina, registros; 
• Registros da história pessoal: gráficos (fotos, imagens, desenhos), 
autorretrato, preferências, desejos; 
• Minhas características: semelhanças e diferenças com relação ao outro; 
• Interesses, brincadeiras, traços, regras pessoais, responsabilidades; 
• Eu e a família: convivência familiar, valorização e 
respeito aos membros da família; história de vida familiar; 
• Vida em família: identificação dos membros da família 
(árvore genealógica), relações de parentesco, normas e regras familiares; 
• Instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendários...) elaborados e 
ou utilizados por sociedades ou grupos de convívio em diferentes localidades; 
• Ordenação dos dias da semana, mês e ano na perspectiva da construção do 
tempo cronológico; 
• Eu e o outro: diversidade sociocultural; 
• Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico-racial, sociocultural 
e de gênero na sociedade. 
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Ciências 
 
 

Ambiente 
• Ocorrências do dia e da noite (diferenças e semelhanças entre dia enoite). 
• Importância do Sol para a manutenção da vida. 
• Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes 
construídos (preservação do ambiente em que vive). 
• Poluição do Meio Ambiente. 
• Água – importância, características e uso sustentável. 
. 
• Animais e plantas: 
- Ciclos de vida animal e vegetal (nascimento, crescimento, desenvolvimento). 
• Relação dos seres vivos com o ambiente: falta de alimento, 
desmatamento, captura, predação, situações ambientais, extinção. 
Ser humano e saúde 
• Percepção do ambiente e orientação espacial por meio dos órgãos sensoriais 
e da ludicidade. 
• Identificação das partes e noções básicas das funções do corpo humano. 
• Semelhanças entre parentes consanguíneos. 
• Semelhanças e diferenças entre os seres humanos. 
• Cuidados com o corpo: 
- Higiene; 
- Alimentação saudável 
Recursos Tecnológicos 
• Invenções e descobertas realizadas pela humanidade no ambiente familiar. 
• Transformações científicas e suas influências no meio físico e social. 

 
 
 

Artes 
 
 

Plástica e Cênica 
• Elementos básicos: ponto, plano, textura, formas, volume, luz, linha; 
• Autorretrato e releitura; 
• Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas etc.); 
• Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem 
e construções; 
• Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e flora do Cerrado; 
• Pesquisa de elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra, etc.); 
• Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais (pincéis, lápis, 
giz de cera, papéis, tintas, argila) e outros meios (fotografias, vídeos, computação 
gráfica, etc); 
• Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas; 
• Observação das cores presentes na natureza em diferentes épocas do ano; 
• Elaboração plástica a partir de leitura de imagens de artistas brasileiros; 
• Produções artísticas próprias e de outros (apreciação, observação 
análise, interpretação, criação e valorização); 
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• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo; (matrizes brasileiras) 
• Manifestações folclóricas e populares; 
• Cores primárias e secundárias; 
• Cores frias e cores quentes 
• Cores na natureza e as produzidas pelo homem; histórias em quadrinho, 
filmes, propagandas, desenhos animados e programas infantis de TV; 
• Dramatização de histórias; 
• Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, 
cenário, sonoplastia, figurino e iluminação; 
• Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração 
de deslocamentos, de planos, de peso e defluência; 
• Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, 
maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do contexto; 
• Conhecimento e identificação do texto dramático; 
• Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: teatros, salas 
de apresentação e outros. 
Música 
• Sons corporais, 
ambientais e silêncio (pausa); 
• Elementos de som (altura, intensidade, duração e timbre); 
• Estilos / gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do Brasil, do mundo e 
outros); 
• Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra); 
• Noções de ritmo, melodia e harmonia; 
• Registro de sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa); 
• Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, 
folhas, vagens, sementes e bambus; 
• Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis); 
• Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, 
samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas, entre outros; 
• Brinquedos cantados e jogos folclóricos: ciranda, canções folclóricas, 
indígenas, africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas; 
• Dramatização e sonorização de histórias; 
• Formação de conjuntos instrumentais evocais; 
• Canto e cuidados com a voz; 
• Grupos locais: bandas e artistas que surgiram na localidade em que vivem; 
• Músicas cívicas; 
• História e músicas de compositores locais. 

 
 
 

Educação Física 
 
 

• Dominância lateral; 
• Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial); 
• Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores 
e combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço; 
• Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, 
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deslizar, saltar obstáculos, escalar; 
• Habilidades manipulativas propulsivas: -arremessar, chutar, atingir, 
rebater, quicar, rolar; 
• Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar; 
• Habilidades estabilizadoras: inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar; 
• Posturas estáticas e dinâmicas: Apoios invertidos, rolamento corporal, 
iniciar, parar, esquivar-se, equilibrar-se; 
• Combinações das habilidades básicas; 
• Jogo simbólico; 
• Atividades com regras; 
• Trabalho em grupo; 
• Organização coletiva; 
• Regras de convívio social e escolar; 
• Respeito ao gênero; 
• Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos; 
• Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo 
jogos cooperativos; 
• Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas em 
práticas de atividades motoras; 
• Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de 
alunos com necessidades especiais; 
• Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades 
lúdicas- recreativas; 
• Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex: pessoas 
e animais, danças juninas, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc.); 
• Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão e 
a diversidade étnico-racial existente no país; 
• Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais. 

 
 
 

Ensino Religioso 
 
 

Alteridade 
• Auto percepção e relacionamento com o outro; 
• Convívio escolar: respeito, justiça, solidariedade no ambiente escolar; 
• Conhecimento e respeito da sua religiosidade e da do outro; 
• Convivência humana; 
Simbolismo Religioso 
• Cantos e danças presentes nas diferentes manifestações religiosas. 
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Matriz Curricular – 2º ano 
 
 

Língua Portuguesa 
 
 

Leitura Produção escrita e oral 
• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e 
imagem) concretizados em diversos gêneros em diferentes suportes; 
• Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais quanto a 
aspectos composicionais 
-Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros e seu contexto de 
produção (autor, interlocutor, situação de interação, finalidade, suporte e 
circulação); 
• Diferenças entre estrutura de poemas (versos e estrofes) de textos em prosa; 
• Leitura de imagens, gráficos, tabelas, desenhos - levantamento de 
hipóteses, discussão coletiva e construção de sentidos; 
• Rótulos, embalagens, 
logomarcas e slogans: leitura apoiada em imagens e textos (quantidade, forma, 
disposição gráfica, prováveis interlocutores, etc.); 
• Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente em 
situações reais de uso; 
• Gêneros que apresentam INSTRUÇÃO/ INJUNÇÃO em sua organização 
interna: receitas, regras de jogos, manuais – leitura, compreensão e produção. 
• Anúncios publicitários-levantamento de hipóteses sobre produtos, 
informações explícitas, finalidade e construção de fábulas, etc.; 
• Características físicas do personagem principal e do lugar, sequência de 
ações (começo, meio e fim) de narrativas presentes em diversos gêneros 
textuais; 
• Recontos e reescrita de histórias mudando o início, o final ou outra parte; 
• Noção de espaço movimento e direção em produções escritas; 
• Cantiga de roda, música com movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga, 
adivinhação, piada, quadrinhas, poemas – escuta, memorização, leitura, 
reconto oral e produção; 
• Recursos para linguísticos (gestos, tonalidade da voz e expressão facial),de 
acordo com o objetivo do ato de interlocução; 
• Relatos espontâneos de acontecimentos, histórias e experiências vividas, 
biografias; 
• Modos de falar: regionalismo, sotaques, adequação linguística à 
situação comunicativa; 
• Roda de conversa: regras para escuta, fala e manutenção do tema; 
• Opiniões e comentários; 
• Recados orais 
•Contação de histórias; 
• Entrevistas; 
• Manuseio e Identificação de suportes / portadores: livros, revistas, jornal, 
gibi, folhetos, folder, encartes, faixas, placas, cartazes, cartão, panfletos, etc.; 
• Escolha de suporte / portador mais apropriado para publicação do gênero 
produzido: mural, jornal da escola, caderno, livro, etc. 
Conhecimentos linguísticos articulados com textos: 
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• Alfabeto: topologia das letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), 
ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais; 
• Relação de palavras com imagens; 
• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras; 
• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas; 
• Identificação do som da sílaba na palavra; 
• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e na escrita; 
• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P B T D FV; 
• Oposição surda / sonora (diferenças (sonoras) entre: p/b; t/d;f/v; 
• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras; 
• Correspondências regulares contextuais entre letra ou grupo de letras e 
seus sons: 
- C/QU(cadela/quilo); 
- G/GU (garoto/guerra); 
- J (com as vogais a, ou); 
- E ou I (perde, perdi); 
- O ou U (bambu, bambo); 
- Z em início de palavra (zebra, zangado); 
- Uso do R/RR - r (rua, barata, honra, porta), rr(carro); 
- Modos de nasalação 
- M e N no final da sílaba (bombom, ponte); NH (galinha); usando o til (maçã, 
anão); contiguidade (cama, dama); 
- Uso do S/SS em palavras com som de S 
- s (sapo), ss (pássaro); 
• Segmentação de palavras no texto considerando a hipossegmentação e 
a hipersegmentação; 
• Pontuação – observação no texto para a compreensão do sentido produzido (! ?. 
_); 
• Adjetivação (sem nomenclatura) por meio de jogos e brincadeiras, contextos 
de leitura e escrita; 
• Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número; 
• Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo; 
• Verbos - apenas para perceber e nomear ações na leitura e escrita de textos; 
• Pronome pessoal (elemento de coesão) para evitar repetições de nomes 
em produções textuais; 
• Vocabulário - ampliação a partir da 
compreensão de significados contextualizados. 
Literatura 
• Obras infantis de: leitura e manejo de suporte, escolhas, discussão e comentários 
sobre a autoria; 
• Obras escritas que contenham coletâneas de origem oral, par lendários, 
coletâneas de adivinhações, cantigas, etc. Leitura e manejo de suporte, relações 
e comparações como as que as crianças trazem na memória; elaboração de uma 
coletânea; 
• Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura enfatizando elementos 
da narrativa, uso do léxico literário, comparações, entre textos; 
• Poesias de autores contemporâneos; 
• Biografia e obra (Sugestão: Cecília Meireles). 
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Matemática 
 
 

Números e operações 
• Funções do número: 
-Indicador de quantidade de elementos de uma coleção discreta (cardinalidade); 
-Indicador de posição: número ordinal; 
-Código (Número de telefone, placa de carro, etc...); 
-Medidas de grandezas 
(2 kg, 2 dias, 24 horas, meio metro, R$ 5,00, etc...). 
• Sistema de Numeração Decimal: 
-Quantificação de coleções ou eventos; 
-Correspondência biunívoca; 
-Sequência oral numérica; 
-Zoneamento (os contados e a contar); 

-Conservação de quantidade. 
-Relação entre: quantidade/quantidade, quantidade/símbolo, símbolo/quantidade; 
-Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades até 999 
-Formação de grupos 
(grupos de 10 – unidades para dezena); 
-Formação de agrupamentos (grupo de grupo/ dezena para centena); 
-Valor posicional dos números; 
-Nomenclaturas: unidade, dezena e centena; 
-Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999; 
-Comparações entre números: 
- Quem é o maior, quem é o menor, quem está entre par e numérica; 
- Ordenação crescente e Decrescente, antecessor e sucessor, maior que, igual a, menor que. 
• Fatos fundamentais da adição e subtração em situações significativas 
que desenvolvam o cálculo mental. 
• Registros pictóricos, orais e ou escritos de experiências matemáticas vivenciadas 
a partir de situações-problema envolvendo a adição (ações de juntar, acrescentar), 
subtração (ações de retirar, comparar) e divisão (ações de partilha). 
• Descobrindo o corpo como calculadora para operar e medir. 
• Adição (ações de juntar e acrescentar quantidades). 
• Subtração (ações de retirar e comparar e completar quantidades). 
• Multiplicação (ações de agrupar parcelas iguais, combinações, proporcionalidade 
e disposição retangular). 
• Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e determinação de 
quantas vezes uma quantidade cabe em outro). 
• Sistema Monetário Brasileiro: (reconhecimento e utilização de cédulas e moedas 
em situações problema). 
• Fracionamento da unidade para representar partilha: metade (meio) em situações 
do cotidiano. 
Grandezas e medidas 
• Utilização de medidas não padronizadas. 
• Utilização do corpo como unidade de medida. 
• Medida de tempo: 
-Noções de tempo (ontem, hoje, amanhã; dia, semana, mês e ano; manhã, tarde e 
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noite). 
-Medida de tempo: hora inteira e meia hora. 
-Leitura do relógio digital e analógico; 
-Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar. 
-Tempo familiar: o dia a dia familiar árvore genealógica. 
• Reconhecimento de instrumentos de medidas e seus significados nos 
contextos sociais. 
• Estimativa de resultados de medidas. 
• Comparação de grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias pessoais 
e pelo uso de instrumentos de medidas não convencionais e convencionais. 
• Sistema Monetário Brasileiro: 
- Composição de 1 real como uma centena de centavos. (R$1,00 = 100 X R$0,01;1 
real = 100centavos); 
- Troca entre valores, cédulas e moedas. 
Espaço e forma 
• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito 
às singularidades). 
• Orientação e deslocamento: 
-No espaço vivido, em trajetórias familiares (casa, vizinhança e escola); 
-Registro, relato E socialização de orientação e deslocamento no espaço; 
-Representação e localização de objetos e de pessoas. 
• Noção de lateralidade, posicionamentos e comparações: 
-Acima de/abaixo de, em cima de/em baixo de, à direita de/à esquerda de, em frente 
de/ atrás de, no meio de, diante de, em torno de (ao redor de), dentro/ fora, antes 
de/depois de, ao lado de, entre horizontal/vertical, menor que/maior que, igual 
a/inferior a/ superior a. 
• Sentidos: para baixo/ para cima, por baixo/ por cima, para dentro/ para fora, para 
trás/para frente, por detrás/pela frente, através de, para a direita /para a esquerda, 
horizontal/vertical. 
• Semelhanças e diferenças entre as formas geométricas espaciais e planas. 
• Formas geométricas espaciais e planas em contextos variados: 
-Percepção das formas geométricas nos objetos; 
-Identificação de formas geométricas planas e espaciais. 
Tratamento da informação 
• Registro de forma variada da coleta de informações em situações de pesquisa, 
jogos e brincadeiras. 
• Organização dos registros das informações: 
-Tabelas simples; 
-Gráficos de coluna; 
-Construção de tabelas. 
• Leitura, interpretação e análise de tabelas simples. 
• Leitura, interpretação e análise de gráficos de colunas. 
• Decodificação de sinalizações, placas e códigos mais significativos do 
contexto sociocultural. 

 
Observação: 
No Bloco Inicial de Alfabetização, é importante planejar, contemplando os 7 processos 
mentais em consonância com os blocos de conteúdos da matemática. 
Estruturas lógicas ou processos mentais: 
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Geografia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
• Diferenças e semelhanças entre as paisagens urbanas e rurais; 
• Preservação do ambiente e dos recursos naturais (economia de água e luz); 
• Fenômenos naturais; 
• Terra: modificações pelos fenômenos naturais; 
• Reutilização de materiais: redução do consumo, reciclagem, reaproveitamento; 
• Espaço familiar: percepção do espaço da casa, interno e externo; organização, 
divisão de funções do espaço; espaço e relação da família - subsistência, 
trabalho, escola, lazer; 
• Espaço da comunidade: identificação das características presente no espaço e 
na natureza da comunidade da qual participam; 
• Organização espacial da cidade/ bairro; caracterização física e econômica; 
serviços; referência dos arredores; posição do sol na escola e direções das 
referências; espaço de relação- os arredores da escola, outros lugares, 
semelhanças e diferenças; 
• Profissões, produtos e serviços: características; 
• Atividades profissionais, costumes, modo e hábitos devidos; 
• Atividades produtivas na cidade onde a unidade escolar está localizada; 
• Comunidades rurais, quilombolas e indígenas; 
• Representações dos diferentes espaços; 
• Registros cartográficos 
(mapa guia de ruas, endereços); maquetes, globo terrestre; 
• Meios de transporte e meios de comunicação. 
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Ciências 
 
 

Ambiente 
• Informações sobre a duração do dia e da noite em diferentes épocas do ano. 
• O movimento do Sol em relação ao horizonte e à projeção das sombras. 
• Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes construídos 
(preservação do ambiente em que vive). 
• Água: importância, características e uso sustentável. 
• Transformações e mudanças dos estados físicos da água: 
sólido, líquido e gasoso. 
• Solo: importância e características. 
• Solo: preparo, plantação e uso sustentáveis. 
• Poluição do meio Ambiente. 
• Animais: 
- Classificação e características; 
- locomoção, movimento, alimentação, revestimento do corpo, interação com o 
ser humano, etc. (a partir de critérios estabelecidos por estudantes). 
• Plantas: estrutura e funções de partes das plantas - nutrição e reprodução. 
• Ciclos de vida animal e vegetal (nascimento, crescimento, 
reprodução, envelhecimento e morte). 
Ser humano e saúde 
• Apropriação das funções dos órgãos sensoriais a partir da percepção do 
ambiente, da orientação espacial e da ludicidade. 
• Identificação das partes e noções básicas das funções do corpo humano e 
sua relação com os sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato). 

 
- características e reconhecimento das diferentes fases da vida(infância, 
adolescência, idade adulta e velhice). 

História 
• A vida em família: identificação dos membros da família 

(árvore genealógica), relações de parentesco, normas e regras familiares; 
• Grupos de convivência: família, escola, comunidade; 
• Histórico da família: sobrenomes, origem, fatos familiares importantes, 
profissões existentes na família; 
• Tempo familiar: o dia a dia da família: acontecimentos significativos de época da 
sociedade em que vive; 
• Tempo da criança: sequência do dia a dia, acontecimentos importantes 
como aniversários, comemorações, fatos do ano que passou ou que está vivendo; 
• Linha do tempo, fases da vida (infância, juventude, velhice), datas significativas 
para a família (aniversários, comemorações); 
• Evolução do tempo: a semana, os meses, o ano; 
• Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar; 
• Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico-racial, sociocultural e de 
gênero na sociedade. 
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Artes 
 
 

Plástica e Cênica 
• Autorretrato e releitura; 
• Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas, etc.); 
• Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem 
e construções; 
• Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e flora do Cerrado; 
• Pesquisa de elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra, etc); 
• Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados; 
• Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas 
• Observação das cores presentes na natureza em diferentes épocas do ano; 
• Apreciação de obras de artistas que utilizam a temática da natureza 
para composição do trabalho plástico; 
• Elaboração plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros; 
• Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias; 
• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo.(matrizes 
brasileiras); 
• Manifestações folclóricas, populares; 
• Cores primárias secundárias; 
• Cores frias e cores quentes; 
• Cores na natureza e as produzidas pelo homem; 
• Combinações e influências de uma cor sobre a outra; 
• Criação de desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir 
de temáticas pesquisadas; 
• Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, 
ritmos, movimentos e equilíbrio; 
• Figura-fundo; 
• Noção espacial; 
• Proporção; 
• Apreciação de obras artísticas variadas; 
• Espaços de informações e de comunicação artística 
/ cultural: museus, mostras, exposições, galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos 
e outros; 
• Cenas corporais; 

• Semelhanças e diferenças de gênero, étnico-raciais e afetivas entre os 
seres humanos. 
• Cuidados com o corpo: 
- Higiene; 
- Alimentação saudável; 
- Prevenção de doenças; 
- Prevenção de acidentes domésticos. 
Recursos Tecnológicos 
• Transformação de materiais e impacto sobre o meio. 
• Invenções e descobertas realizadas pela humanidade na comunidade. 
• Transformações científicas e suas influências no meio físico e social. 
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• Improvisação teatral; 
• Jogos dramáticos; 
• Comunicação espontânea de diferentes sensações: olhar, ver, escutar, 
ouvir, comer, pegar e cheirar, etc; 
• Diálogo: improvisação de pequenas cenas; 
• Expressão corporal; 
• Expressão vocal; 
• Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de 
espetáculos teatrais, histórias em quadrinho, filmes, propagandas, desenhos 
animados e programas infantis de TV; 
• Dramatização de histórias; 
• Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, 
cenário, sonoplastia, figurino e iluminação; 
• Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração 
de deslocamentos, de planos, de peso e defluência; 
• Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, 
maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do contexto; 
• Conhecimento e identificação do texto dramático;  
• Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: teatros, salas 
de apresentação e outros. 
Música 
Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa); 
• Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre); 
• Estilos / gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do Brasil, do mundo e 
outros); 
• Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra); 
• Noções de ritmo, melodia e harmonia; 
• Registro de sons (escrita musical espontânea, partitura a alternativa); 
• Confecção de instrumentos com 
elementos da natureza como: galhos de árvores, folhas, vagens, sementes e 
bambus; 
• Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis); 
• Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, 
samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas, entre outros; 
• Brinquedos cantados 
e jogos folclóricos: ciranda, canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre 
bichos e marchinhas carnavalescas 
• Dramatização e sonorização de histórias; 
• Criação de histórias sonorizadas; 
• Arranjo e composição musical; 
• Formação de conjuntos instrumentais evocais; 
• Canto e cuidados com a voz; 
• Grupos regionais: bandas e artistas que surgiram na região; 
• Concertos musicais diversos; 
• Músicas cívicas; 
• História e músicas de compositores regionais; 
• Formação de plateia. 
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Educação Física 
 
 

• Dominância lateral 
• Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial); 
• Jogos intelectivos (dominó, dama, xadrez); 
• Orientação espaço-temporal; 
• Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e 
combinados compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço; 
• Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, 
deslizar, saltar obstáculos, escalar; 
• Habilidades manipulativas propulsivas: arremessar, chutar, atingir, rebater, 
quicar, rolar; 
• Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar; 
• Habilidades estabilizadoras: Inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar; 
• Posturas estáticas e dinâmicas: Apoios invertidos, rolamento corporal, 
iniciar, parar, esquivar-se, equilibrar-se; 
• Combinações das habilidades básicas; 
• Jogos simbólicos; 
• Trabalho em grupo; 
• Organização coletiva; 
• Regras de convívio social e escolar; 
• Respeito ao gênero; 
• Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos; 
• Brincadeiras populares presentes na cultura brasileira; 
• Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo 
jogos cooperativos; 
• Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdico- 
recreativas; 
• Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex: 
danças juninas, brincadeira cantadas, cantigas de roda, etc.); 
• Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão 
e diversidade étnico-racial existente no país; 
• Ritmo e expressividade corporal: dança, mímicas e imitações de pessoas 
e animais; 
• Jogos com regra adaptadas que possibilitem a participação de alunos 
com deficiência; 
• Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas nas práticas 
de atividades motoras. 

 
 

Ensino Religioso 
 

Alteridade 
• Grupos sociais: família, escola e comunidade; 
• Valores como solidariedade, cooperação e fraternidade; 
• Crianças e ações voluntárias; 
• Respeito às diferenças: culturais e religiosas nos diversos ambientes; 
Simbolismo Religioso 
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Matriz Curricular – 3º ano 
 
 

Língua Portuguesa 
 
 

Leitura Produção escrita e oral 
• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e 
imagem), concretizados em diversos gêneros, em diferentes suportes; 
• Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros e seu contexto 
de produção (autor, interlocutor, situação de interação, finalidade, suporte e 
circulação); 
• Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente em 
situações reais de uso; 
• Poesias/Poemas: leitura, compreensão, escrita e declamação; 
• Ilustração de poemas, músicas e contos de fadas como forma de interpretação 
do tema abordado; 
• Reconto e reescrita de histórias a partir de outro ponto de vista (ex.:Chapeuzinho 
Vermelho na versão do Lobo); 
• Gêneros que apresentam a INSTRUÇÃO/ INJUNÇÃO na sua organização 
interna receitas, regras de jogos, manuais – leitura, compreensão e produção; 
• Anúncios publicitários e propagandas - levantamento de hipóteses sobre 
produtos, informações explícitas e implícitas, finalidade e construção de 
senso crítico sobre o conteúdo apresentado; 
• Histórias em Quadrinhos: exploração de inferências e previsões a partir da 
sequência de imagens; 
• Cartas, bilhetes, convites, cartão postal e outros – estudo de gênero e 
produção de acordo com o contexto de uso; 
• Cartazes educativos – produção de acordo com o assunto trabalhado; 
• Reportagens (temas significativos) – leitura, compreensão, identificação e 
escrita de manchetes; 
• Verbetes de dicionário, textos explicativos (de livros didáticos ou 
não), artigos de divulgação científica, etc; 
• Ilustração (desenhos ou colagem de figuras) de poemas, músicas e contos 
de fadas, como forma de interpretação do tema abordado; 
• Leitura e produção oral e escrita de gêneros que apresentam a NARRATIVA 
em sua organização interna: conto popular, conto folclórico, conto de fadas, 
lendas, fábulas, etc; 
• Diferenciação entre a fala de personagens e do narrador; 
• Identificação do foco narrativo: personagem (1ª pessoa) ou narrador que 
não participa da história (3ªpessoa); 
• Características físicas e psicológicas (corajoso, medroso, apaixonado, etc.) do 

• Danças e cantos presentes nas diferentes manifestações religiosas. 
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personagem principal das narrativas; 
• Personagens secundários, tempo (quando), caracterização de lugar (onde) 
das narrativas; 
• Sequência de ações (enredo) de narrativas presentes em gêneros textuais; 
• Recursos Para linguísticos (gestos, tonalidade da voz e expressão facial), 
de acordo com objetivos do ato de interlocução; 
• Roda de conversa: regras para escuta, fala e manutenção do tema; e 
planejado (escuta organizada e apresentação de argumentos); 
• Relatos espontâneos de acontecimentos, histórias e experiências vividas, 
biografias; 
• Contação de histórias; 
• Entrevistas; 
• Opiniões e Comentários; 
• Modos de falar: regionalismo, sotaques, adequação linguística à 
situação comunicativa; 
• Cantiga de roda, música com movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga, 
adivinhação, piada, quadrinhas, poemas – escuta, memorização, leitura, 
reconto oral e produção; 
• Manuseio, identificação e escolha de suportes de acordo com o gênero e 
seu contexto de circulação: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, fôlder, 
caderno, livro, etc. 
Conhecimentos linguísticos articulados com textos: 
• Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo),ordem 
alfabética, identificação de consoantes e vogais 
• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras; 
• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita; 
• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras; 
• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas em: P B T D FV; 
• Oposição surda / sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d;f/v; 
• Correspondências regulares contextuais encartes, faixas, placas, 
cartazes, cartão, panfletos, mural, jornal da escola, 
• Debates: espontâneo e planejado (escuta organizada e apresentação 
de argumentos); 
• Relatos espontâneos de acontecimentos, histórias e experiências 
vividas, biografias; 
• Contação de histórias; 
• Entrevistas; 
• Opiniões e Comentários; 
• Modos de falar: regionalismo, sotaques, adequação linguística à 
situação comunicativa; 
• Cantiga de roda, música com movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga, 
adivinhação, piada, quadrinhas, poemas – escuta, memorização, leitura, 
reconto oral e produção; 
• Manuseio, identificação e escolha de suportes de acordo com o gênero e seu 
contexto de circulação:livros,revistas,jornal,gibi,folhetos,fôlder,encartes,faixas, 
placas, cartazes, cartão, panfletos, mural, jornal da escola caderno, livro, etc. 
Conhecimentos linguísticos articulados com textos: 
• Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo),ordem 
alfabética, identificação de consoantes e vogais 
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• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras; 
• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita; 
• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras; 
• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas em: P B T D FV; 
• Oposição surda / sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d;f/v; 
• Correspondências regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e 
seus sons: 
- C/QU(cadela/quilo) 
- G/GU(garoto/guerra) 
- J (com as vogais a, o, u) 
- E ou I (perde, perdi) 
- O ou U (bambu, bambo) 
- Z em início de palavra (zebra, zangado); 
- Uso do R/RR - r (rua, barata, honra, porta), rr(carro); 
- Modos de nasalação 
- M e N no final de sílaba (bombom, ponte); NH (galinha); usando o til(maçã, 
anão); contiguidade (cama, dama); 
• - Nasalação em final de verbos: viajaram/viajarão; 
• - Uso do S/SS em palavras com som de S 
- s (sapo), ss(pássaro); 
• Alguns casos de irregularidade (que dependem da consulta e memorização): 
- Uso do X ou CH (xícara, chuva) 
- Uso do S ou Z (casa, azedo) 
- Uso do S ou C (selva, cidade) 
- Uso do G ou J (girafa, jiló) 
- Uso do H inicial ( hora, ora) 
- Uso do L ou LH (Julio, Julho) 
- Uso do U ou L (anel, céu); 
• Redução de gerúndio: anda no/andando; 
• Observação e escrita de fonemas em final de verbos. EX: r - vender, 
comprar, sentir; u (indicando pretérito) – vendeu, comprou, sentiu; 
• Nome próprio (percepção nos diversos contextos de leitura e escrita); 
• Segmentação de palavras no texto considerando a hipossegmentação e 
a hipersegmentação; 
• Parágrafos – para organizar ideias no texto; 
• Pontuação – uso no texto para produzir sentido (! ? . _); 
• Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número; 
• Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo; 
• Adjetivação (atribuição de qualidade / características) por meio de 
jogos, brincadeiras, contextos de leitura e escrita; 
• Pronome pessoal (elemento de coesão) para evitar repetições de nomes 
em produções textuais; 
• Vocabulário (ampliação, significação, sinônimos e antônimos) a 
partir da leitura ou uso de dicionário; 
• Uso do dicionário: função, organização e utilização; 
Literatura 
• Conto folclórico, lendas e conto acumulativo: escuta da conotação e 
comparação com a leitura do texto escrito (exploração de contos indígenas e 
africanos); 
• Fábulas: leitura, apreciação e análise; 
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Matemática 
 
 

Números e operações 
• Funções do número: 
-Indicador de quantidade de elementos de uma coleção discreta (cardinalidade); 
-Indicador de posição: número ordinal; 
-Código (número de telefone, placa de carro, etc...); 
-Medidas de grandezas (2 kg, 3 dias, 24 horas, meio metro, R$ 5,00, etc...). 
• Sistema de Numeração Decimal: 
- Quantificação de coleções ou eventos; 
- Correspondência biunívoca; 
-Sequência oral numérica; 
-Zoneamento (os contados e a contar); 
-Conservação de quantidade; 
-Relação entre: quantidade/quantidade, quantidade/símbolo, símbolo/quantidade. 
-Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades; 
-Formação de grupos 
(grupos de 10 – unidades para dezena); 
-Formação de agrupamentos (grupo de grupo/ dezena para centena); 
-Valor posicional dos números; 
-Nomenclaturas: unidade, dezena e centena; 
-Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 9.999; 
- Comparação entre números: ordenação crescente e decrescente, antecessor 
e sucessor, maior que, igual a, menor que. 
• Números ordinais: função, leitura e representação. 
• Descobrindo o corpo como calculadora para operar e medir. 
• Adição (ações de juntar e acrescentar quantidades). 
• Subtração (ações de retirar e comparar e completar quantidades). 
• Multiplicação (ações de agrupar parcelas iguais, combinações, 
proporcionalidade e disposição retangular). 
• Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e determinação de 
quantas vezes uma quantidade cabe em outra). 
• Formulação, interpretação e resolução de situações-problema envolvendo 
noções de adição (ações de juntar, acrescentar), subtração (ações de retirar, 
comparar e completar) multiplicação (soma de parcelas iguais e combinação 
associada à tabela de dupla entrada, à superfície. Exemplo: formar um retângulo 3 x 
4) e divisão (ações de partilha e de medida) explorando a diversidade de 
procedimentos e de registros. 
• Fatos fundamentais da adição, subtração e da multiplicação em situações 
significativas que desenvolvam o cálculo mental, cálculo aproximado, estimativa, 
socialização de estratégias de conferência. 

• Obras infantis de autor contemporâneos: escuta, leitura e manejo de suporte 
(Ex: Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Ziraldo); 
• Biografia e obra (Sugestão: Monteiro Lobato e outros). 
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• Formulação, interpretação e resolução de situações- problema envolvendo o 
Sistema Monetário Brasileiro (reconhecimento e utilização de cédulas e 
moedas para somar e subtrair valores monetários em situações de compra e 
venda). 
• Fracionamento da unidade para representar partilha: metade (meio) e metade 
da metade (quarto) em situações do cotidiano. 
Grandezas e medidas 
•Utilização de instrumentos não convencionais e convencionais na comparação de 
grandezas (tempo, massa, comprimento e capacidade). 
• Medidas de tempo: 
-Reconhecimento de instrumentos de passagem de tempo: agenda, calendário, 
relógio, linha do tempo; 
-Sistematização de tempo (estabelecimento das principais relações entre as 
unidades de tempo mais significativas: hora e minuto, hora e dia, dia, semana e 
mês); 
-Leitura e representação de datas e horas em relógio analógico e digital. 
• Medidas de massa (Quilograma, meio tonelada, construção, observação e uso 
de balanças). 
• Medidas de comprimento 
(metro, meio metro e centímetro; Construção, observação e uso de fitas métricas, 
réguas e trenas). 
-Medidas de capacidades (litro, meio litro). 
-Sistema Monetário Brasileiro: 
-Troca entre valores, cédulas e moedas. 
* Registros pictóricos, orais e ou escritos das experiências matemáticas vivenciadas 
a partir de situações-problema envolvendo adição e subtração. 
• Comparação de Valores. 
Espaço e forma 
• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito 
às singularidades). 
• Orientação e deslocamento: 
• Reconhecimento de eventos que envolvem orientação e deslocamento de 
pessoas e de objetos. 
• Construção e socialização de procedimentos e de registros de 
referências (exemplo: casa/escola; sala de aula/banheiro). 
• Representação da localização e deslocamentos por meio de mapas, desenhos 
e plantas (para o reconhecimento do espaço e localização nele). 
• Estabelecimento de comparações entre objetos do espaço físico e entre 
objetos geométricos. 
• Composição e análises de figuras em malhas quadriculadas e sua relação coma 
medida de perímetro. 
• Reconhecimento e estudo dos elementos (bases, número de faces, vértices e 
arestas) das figuras espaciais: cilindros, cones, pirâmides, paralelepípedos, cubos 
e esferas. 
• Representação pictórica de figuras geométricas planas e espaciais. 
Tratamento da Informação 
• Pesquisa de fenômenos sócio culturais com coleta, registro e organização 
de informações em forma de tabelas e gráficos de coluna. 
• Pesquisa e interpretação de dados, gráficos e tabelas nos meios de 
comunicação: mídia impressa (panfletos, jornais, revistas, livros, entre outros.) e 
outras mídias 
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Geografia 
 

(computador, televisão, DVD, rádio, internet, entre outros). 
• Seleção e organização de dados em tabelas simples e gráficos de barras 
ou colunas. 
• Formulação, interpretação e resolução de situações problema envolvendo análise 
crítica dos dados de gráficos e tabelas. 
• Sistematização de dados expressos num problema ou pesquisa em gráficos 
ou tabelas. 
• Noções de combinação associada à multiplicação e Tabela. 
• Situações-problemas simples envolvendo noções de possibilidade e probabilidade. 

 
Observação: 
No Bloco Inicial de Alfabetização, é importante planejar, contemplando os 7 
processos mentais em consonância com os blocos de conteúdos da matemática. 
Estruturas lógicas ou processos mentais: 

 
• Instrumentos e máquinas de trabalho; remuneração e salário; remuneração 
e gênero; relações de poder; regras de trabalho; 
• Atividades produtivas: tipos de produção; locais de trabalho; ferramentas 
e instrumentos; relações de poder; modificação da natureza; 
• Biodiversidade: paisagem, relevo, as águas; 
• Produtos e serviços importantes ao atendimento das necessidades básicas do 
homem e pessoas envolvidas na produção; 
• Meios de transporte: função dos meios de transporte. Meios de transporte 
particular e coletivo; 
• Meios de comunicação e novas tecnologia 
(histórico) (sociais, geográficos, econômicos, 
culturais); 
• Espaço no mundo: localização do sujeito na sala de aula, na escola, no bairro, 
na cidade, no Estado, na Região, no Brasil, no mundo; 
• Organização do espaço e da produção, as etapas da produção e do produto: 
aspectos da organização do Espaço - divisão funcional; etapas da produção- divisão 
de tarefas; características do produto; finalidade da produção; 
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História 

 
 
 
 

Ciências 
 
 

Ambiente 
• Ocorrências do dia, da noite, do ano e suas estações. 
• Nascente e poente: diferentes posições do Sol. 
• Materiais sólidos, líquidos e gasosos: propriedades e características. 
• Estados físicos da Água. 
• Solo – importância e característica. 
• Formação do solo e erosão em solo coberto e desmatado. 
• Solo: preparo, plantação e uso sustentáveis. 
• Ar: importância, usos e composição (nitrogênio, oxigênio e gás carbônico). 
• Ar em movimento (cata-vento, biruta, balão etc.). 
• Poluição do Meio Ambiente. 
• Transformações ocorridas em experimentos, situações do cotidiano ou no 
ambiente (ciclo da água, na reciclagem de papel, na corrosão, na culinária etc.). 
• Ciclos de vida animal e vegetal (nascimento, crescimento, 
reprodução, envelhecimento e morte). 

 
• Relação dos seres vivos com o ambiente: predação, 
falta de alimento, desmatamento, captura, situações ambientais, extinção. 
Ser humano e saúde 
• Identificação das partes e noções básicas das funções do corpo 
humano: percepção das atividades fisiológicas (movimentos, batimentos 
cardíacos, pulsação, transpiração, etc.). 
• Semelhanças entre parentes consanguíneos – sexualidade (noções). 

 
• Documentos históricos e pessoais 

• Relações sociais: hábitos, costumes, religiões, organização social, modos 
de viver; convivência; 
• Grupos sociais: diversidades, regras sociais em diferentes grupos estudados 
e articulação com os documentos: 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do adolescente, 
Estatuto do Idoso; 
• Vida em sociedade: história de comunidades locais, rurais, 
quilombolas, indígenas e outros contextos da região; 
• Tempo escolar: semana, 
meses, ano, bimestre e semestre no cotidiano escolar; a simultaneidade do tempo 
na escola e em outros lugares; 
• Tempo da cidade: história da cidade, permanências e mudanças do passado na 
cidade; levantamento de problemas e discussão de soluções (passado, presente 
e futuro); 
• Profissões, produtos e serviços ontem e hoje: características; semelhanças 
e diferenças; razões das modificações; 
• Importância dos trabalhos prestados pela comunidade (voluntariado e mutirão). 
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Artes 
 
 

Plástica e Cênica 
• Autorretrato; 
• Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas, etc); 
• Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem e 
construções; 
• Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e flora do Cerrado; 
• Pesquisa de elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra, etc); 
• Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados; 
• Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e 
texturas variadas; 
• Observação das cores presentes na natureza em diferentes épocas do ano; 
• Apreciação de obras de artistas que utilizam a temática da natureza 
para composição do plástico; 
• Elaboração plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros; 
• Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias; 
• Produção de histórias a partir de diferentes tipos de imagens; 
• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo.(matrizes 
brasileiras); 
• Manifestações folclóricas, populares 
• Cores secundárias e terciárias (cores produzidas) 
• Cores frias e cores quentes; 
• Sombra 
•Cores na natureza e as produzidas pelo homem; 
• Criação de desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir de 
temáticas pesquisadas; 
• Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, 
ritmos, movimentos e equilíbrio; 
• Noções de plano, volume e espaço (bi e tridimensional) com a prática de 
modelagem em diferentes tipos de materiais; 
• Proporção 
• Apreciação de obras artísticas variadas; 

• Semelhanças e diferenças de gênero, étnico-raciais e afetivas entre os 
seres humanos (compreensão e respeito). 
• Cuidados com o corpo: 
- Higiene; 
-Transmissão de doenças contagiosas e epidemias. 
• Agentescausadoresdedoenças. 
• Saneamentobásico. 
• Práticas esportivas e atividadesfísicas. 
RecursosTecnológicos 
• Relação da Tecnologia com as Ciências Modernas eContemporâneas. 
• Invenções e descobertas realizadas pela humanidade, nacidade. 
• Invenções e transformações científicas e suas influências no meio físico esocial. 
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• Espaços de informações e de comunicação artística / cultural: museus 
mostras, exposições, galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e outro; 
• Cenas corporais 
• Improvisação e criação teatral; 
• Jogos dramáticos; 
• Comunicação espontânea de diferentes sensações: olhar, ver, escutar, 
ouvir, comer, pegar e cheirar, etc; 
• Diálogo: improvisação de pequenas cenas; 
• Expressão corporal; 
• Expressão vocal; 
• Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de 
espetáculos teatrais, histórias em quadrinho, filmes, propagandas, desenhos 
animados e programas infantis de TV; 
• Dramatização de histórias; 
• Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, 
cenário, sonoplastia, figurino e iluminação; 
• Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração 
de deslocamentos, de planos, de peso e defluência 
• Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, 
maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do contexto; 
• Conhecimento e identificação do texto dramático; 
• Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: teatros, salas 
de apresentação e outros. 
Música 
• Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa). 
• Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre). 
• Estilos/gêneros musicais (folclórica, popular, erudita do Brasil, do mundo 
e outros); 
• Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra); 
• Noções de ritmo, melodia e harmonia; 
• Registro dos sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa).; •Confecção 
de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, folhas, 
vagens e sementes, bambus. 
• Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis); 
• Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, 
samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas, entre outros; 
• Brinquedos cantados e jogos folclóricos: ciranda, canções folclóricas, 
indígenas, africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas; 
• Dramatização e sonorização de histórias 
• Criação de histórias Sonorizadas; 
• Arranjo e composição musical; 
• Formação de conjuntos instrumentais evocais; 
• Canto e cuidados com a voz; 
• Grupos de Brasília: bandas e artistas que surgiram na cidade de Brasília; 
• Músicas cívicas; 
• História e músicas de compositores regionais; 
• Formação de plateia. 



 
 

51  

EducaçãoFísica 
 
 

• Dominância lateral 
• Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial); 
• Jogos intelectivos (dominó, dama, xadrez); 
• Orientação espaço-temporal; 
• Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores 
e combinados, compreendendo as noções de lateralidade, tempo e espaço; 
• Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, 
deslizar, saltar obstáculos, escalar; 
• Habilidades manipulativas propulsivas: arremessar, chutar, atingir, rebater, 
quicar, rolar; 
• Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar; 
• Habilidades Estabilizadoras: 
Inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar; 
• Posturas estáticas e dinâmicas: Apoios invertidos, rolamento corporal, 
iniciar, parar, esquivar-se, equilibrar-se; 
• Combinações das habilidades básicas; 
• Jogos simbólicos; 
• Trabalho em grupo; 
• Organização coletiva; 
• Regras de convívio social e escolar; 
• Respeito ao gênero; 
• Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos; 
• Brincadeiras populares presentes na cultura brasileira; 
• Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo 
jogos cooperativos; 
• Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas nas 
práticas de atividades motoras; 
• Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de 
alunos deficientes; 
• Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização e atividades lúdico- 
recreativas; 
• Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex: 
danças juninas, brincadeira, cantadas, cantigas de roda, etc.); 
• Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão e 
a diversidade étnico-racial existente no país; 
• Ritmo e expressividade corporal: dança, brincadeiras de rua (amarelinha, 
elástico, mamãe da rua) expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e 
animais. 
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Ensino Religioso 
 

 
 

Matriz Curricular – 4º ano 
 
 

Língua Portuguesa 
 
 

Leitura Produção escrita e oral 
• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e 
imagem) concretizados em diversos gêneros em diferentes suportes; 
• Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais quanto a 
aspectos composicionais e finalidade 
• Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros e seu contexto 
de produção (autor, interlocutor, situação de interação, suporte e circulação); 
• Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual; 
• Letras de músicas: uso de recursos estéticos, composição e comparações 
entre vários autores; 
• Gêneros que apresentam a NARRATIVA em sua organização interna: fábulas 
tradicionais e modernas; contos de suspense; conto popular; lendas, mitos e 
crônica – análise de mecanismos de coesão e coerência, reconto oral e 
produção escrita; 
• Análise e percepção de elementos da narrativa, presentes em diferentes 
gêneros: foco narrativo; características físicas e psicológicas (teimoso, corajoso, 
etc.) do personagem principal; identificação de personagens secundários; 
caracterização de lugar (onde) e o tempo (quando). Se possível, enredo 
(desenvolvimento do conflito, clímax e desfecho), discurso direto e indireto; 
• Fábula: produção de reconto e autoria de fábulas após comparação entre 
fábulas tradicionais e contemporâneas, considerando os aspectos que compõem 
esse gênero; 
• Transcrição de diálogos sob a forma de texto narrativo usando pontuação; 
• Artigos de divulgação científica: análise de texto utilizando esquema gráfico como 
objetivo de evidenciar dados do texto; análise do contexto de produção, o autor, 
portador, público, leitor, objetivo, assunto; 
• Consulta a dicionário: estudo de verbete do dicionário como gênero e formas 
de uso; 
• Reportagens e suplemento infantil de grandes jornais: leitura e estudo 
de reportagem levando em conta o tipo de leitor; 
• Poesia / Poema: produção a partir de um texto em prosa, de um tema /assunto 

Alteridade 
• Admiração e contemplação da natureza como ação transformadora de si mesmo 
e do meio em que vive; 
• Ações voluntárias, como expressão da alteridade humana; 
• Visões da natureza, segundo a percepção humana da ação do Sagrado. 
Simbolismo Religioso 
• Percepção da presença do Sagrado nas diversas culturas; 
• Cantos e danças presentes nas diferentes manifestações religiosas. 
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significativo, por meio de paródia ou autoria 
• Reescrita de poema em forma de prosa e vice-versa 
• Notícia: escrita de texto de autoria a partir de pesquisa de dados e 
organização de informações; 
• Criação de manchetes para notícias; 
• Resumo de livro 
• Sinopse (de livros ou filmes): produção após assistir um filme ou ler um livro; 
• História em quadrinhos: reconto de fábulas e contos em forma de HQ e 
produção de autoria; 
•E-mail: leitura e escrita; 
• Suportes e portadores – criação de espaços para publicação (mural, varal, 
revistas, jornais, placas, faixas, folhetos, cartazes e etc.); 
• Revisão e reescrita de textos produzidos, considerando um ou mais aspectos: 
pontuação, paragrafação, ortografia, concordância nominal e verbal, coerência 
e coesão, características do gênero produzido, etc. 
• Recursos para linguísticos (gestos, tonalidade de voz e expressão facial),de 
acordo com e objetivos do ato de interlocução; 
• Relatos de acontecimentos, histórias e experiências vividas a partir de 
anotações prévias; 
• Relatos de experiências cientificas ou de estudos do meio com 
planejamento prévio e organização de registros; 
• Debates: espontâneo, temático, intencional e planejado (escuta organizada 
e apresentação de argumentos, opiniões e comentários); 
• Declamação e dramatização: expressões orais e corporais; 
• Gêneros de tradição oral: parlendas, trovinhas, trava-língua, adivinhação, piadas 
e cantigas (exploração, memorização e produção oral); 
• Conto acumulativo, contos populares, causos, mitos e lendas: escuta, re conto 
oral e comentário de trechos; recriação de contos oralmente, a partir de uma 
estrutura dada. 
Conhecimentos linguísticos articulados com textos: 
• Revisão do alfabeto (letras maiúsculas e minúsculas); 
• Letra maiúscula (substantivo próprio –revisão); 
• Alfabeto e Ordem alfabética –revisão; 
• Acentuação de palavras Conhecidas; 
• Classificação quanto a tonicidade (oxítona, paroxítona e proparoxítona), com 
foco em acentuação de palavras conhecidas, destacando a frequência de 
paroxítonas na língua portuguesa; 
• Concordância nominal em situações contextuais: relações de gênero e 
número necessárias para aperfeiçoamento do texto; 
• Concordância verbal em situações contextuais: utilização de sujeito e 
verbo visando aperfeiçoamento do texto; 
• Elementos coesivos e de coerência (para garantir a progressão temática 
e conceitual); 
• Substantivos (apresentação do conceito, em situações contextuais); 
• Adjetivos (apresentação do conceito, em situações contextuais); 
• Verbo (apresentação do conceito, em situações contextuais); 
• Verbo (pretérito perfeito) – em texto com lacunas (apenas evidenciar o 
tempo passado, sem classificar o aspecto); 
•Tempos verbais (presente, passado e futuro); 
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• Pronomes pessoais (reto, oblíquo); 
– uso do pronome no texto, realçando seus efeitos na coesão; 
• Pontuação: importância e uso contextual; pontuação do diálogo; 
• Revisão: R (cantar, dançar), S (plural), U (desinência de pretérito); 
• Revisão: Modos de nasalização - M e N no final de sílaba (bombom, ponte); NH 
(galinha); usando o til (maçã, anão); contiguidade (cama, dama); uso do “m” 
antes de “p”e“b”; 
• Sibilantes: /s/ e suas escritas (“s”, “c”, “ç”,/etc.); 
• Representação das sibilantes /s/, /z/ representadas por “s” (ex. sapo, asa); 
• Verbo: contraposição de desinências do gerúndio (falano / falando) e entre 
as nasais “am” (passado) e “ão” (futuro) a partir do uso; 
• Dígrafos: “nh” e“ch”; 
• Redução de ditongos (poço/pouco; pexe/peixe); 
• Sufixo “oso”(adjetivos) e “eiro” – fama=famoso, leite=leiteiro; 
• Hipercorreção “u/l” em verbos (enganol /enganou); 
• Palavras semelhantes (a palavra dentro de outra palavra. Ex: 
preferido/ferido; felicidade/cidade); 
• Contraposição entre representações da letra “c” (fonemas /k/ e /s/: cada, parece); 
• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ representadas pela letra “x” (xarope, fixo, 
próximo, exato) –sons da letra X; 
•Artigos; 
•Uso dos PORQUÊS; 
•Mal/mau; 
•Tipos de frases; 
•Encontros vocálicos e consonantais; 
• Manuseio e uso de dicionário; 
• Vocabulário: ampliação, significação, sinônimos e antônimos (inferir sentido 
a partir da leitura e uso do dicionário). 
Conhecimentos Literários 
• Obras literárias (apreciação, escuta e manuseio; compreensão e 
interpretação, leitura individual e coletiva; 
• Ditados populares, trovas, literatura de cordel e adivinhações. Contos de 
fada, contos populares, contos indígenas e africanos, folclóricos, causos, mitos 
e fábulas; 
• Livros e o brasinfantis; 
• Clássicos da literatura Infantil; 
• Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: contexto histórico 
e geográfico; 
• Comparação de versões literárias e produções artísticas (cinema, telas, 
livros), analisando similaridades e mudanças das obras; 
• Poesia / Poema: moderna e contemporânea; uso de metáforas e outras figuras de 
linguagem (estudo sem classificação, apenas discutindo o sentido); 
• Biografia e obras de autores selecionados (Ex: Poesia – Cecília Meireles e Pedro 
Bandeira. Fábulas: Esopo. Contos: Irmãos Grimm). 
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Matemática 
 

Números e operações 
• Sistema de Numeração Decimal: 
- Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades; 
- Decomposição numérica. 
• Forma polinomial (Exemplo: 100 + 20 + 3 = 123 = 1 de 100 + 2 de 10 + 3 de1). 
• Forma de produto de fatores (Exemplo: 12 = 6x2 =3x2x2); 
-Relação de ordem dos números naturais e seu posicionamento na reta numerada. 
• Números decimais: representação de diferentes formas reconhecendo o 
procedimento da complementação das casas decimais (Exemplo: 1,5 =1,50). 
• Resolução de situações-problema envolvendo números fracionários (parte, 
todo e fração de quantidade) no contexto social. 
• Equivalência de frações envolvendo frações do mesmo denominador ou 
frações de mesmo numerador. 
• Associação da representação de um número decimal a uma fração, em especial: 
½ = 0,5; ¼ = 0,25; ¾ = 0,75; 1/10 = 0,1; 1/100 = 0,01 sempre em contextos ligados 
a medidas e grandezas. 
• Ampliação dos procedimentos operatórios de adição e subtração dos 
Números Naturais para contextos envolvendo os Números decimais. 
• Sistema Monetário Brasileiro: 
-Operações e compreensão de valores monetários: preços, trocos, orçamentos e 
prestações; 
-Situações-problema envolvendo todas as ideias de adição e subtração com 
ênfase no agrupamento e desagrupamento de unidades. 
• Conceitos da multiplicação em situações significativas: como adição de 
parcelas iguais, favorecendo a sistematização do algoritmo e combinação 
associada à tabela de dupla entrada como em superfície (Exemplo: formar 
retângulo3x4). 
• Conceitos da divisão em situações significativas de: 
- Partilha – explorando material concreto e consequente registro; 
- Medida - a partir da ideia de “quanto um cabe no outro” e a ideia da divisão 
como subtrações sucessivas. 
• Sistematização dos algoritmos da multiplicação e da divisão em situações 
significativas – explorando material concreto e a diversidade de procedimentos e 
de registros. 
• Formulação, interpretação e organização dos dados para a resolução de 
situações-problema envolvendo as 4 operações (adição, subtração, 
multiplicação e divisão), valorizando a socialização dos diversos procedimentos 
e registros. 
• Calculo mental, cálculo aproximado, estimativa usa de calculadora, 
socialização de estratégias de conferência: 
-Atividades lúdicas envolvendo os conceitos e operações matemáticas estudadas. 
Grandezas e medidas 
• Identificação e utilização dos principais instrumentos de medidas presentes 
no contexto sociocultural: 
-Régua, para medir pequenos objetos e distâncias; 
-Trena e metro, para medir distâncias maiores; 
-Fita métrica, para medir o corpo; 
-Balanças, explorando diferentes tipos e usos; 
-Recipientes graduados para comparar quantidades de líquidos; 
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-Termômetros, velocímetros, relógios e cronômetros; 
-Realização de leituras de medidas em instrumentos que expresse o resultado por 
número decimal. 
• Ampliação de procedimentos operatórios de adição e subtração de 
números naturais para contextos envolvendo os números decimais. 
• Sistema Monetário Brasileiro: 
- Operações e compreensão de valores monetários: preços, tocos, orçamentos 
e prestações; 
- Situações-problema envolvendo todas as ideias de adição e subtração 
com ênfase no agrupamento e desagrupamento de unidades. 
• Conceitos de multiplicação em situações significativas como adição de 
parcelas iguais, favorecendo a sistematização do algoritmo e combinação 
associada à tabela de dupla entrada como em superfície (Ex. formar 
retângulo3x4). 
• Conceitos de divisão em situações significativas de: 
- Partilha: explorando material concreto e consequente registro; 
- Medida: a partir da ideia de “quanto um cabe no outro” e a ideia da divisão 
como subtrações sucessivas. 
• Sistematização dos algoritmos da multiplicação e da divisão em situações 
significativas – explorando material concreto e a diversidade de procedimentos e 
registros. 
• Formulação, interpretação e organização de dados para a resolução de. 
situações-problema, envolvendo as quatro operações (adição, subtração, 
multiplicação e divisão), valorizando a socialização dos diversos procedimentos 
e registros. 
• Cálculo mental, cálculo aproximado, estimativa, uso da calculadora, 
socialização de estratégias de conferência. 
• Atividades lúdicas envolvendo os conceitos e operações matemáticas estudadas. 
Espaço e forma 
• Exploração, representação e localização por meio de mapas e desenho 
de plantas baixas para o reconhecimento do espaço. 
• Orientação e deslocamento: 
-Observação de objetos, mantendo a posição do objeto e mudando a posição do 
observador; mantendo a posição do observador e mudando a posição do objeto; 
-Registro e socialização da observação; 
-Reconhecimento de ângulos como rotação e deslocamento (girar 45º, 
90º, 180º, 360º, desviar 30º); 
-Vivência, interpretação e representação do movimento. 
• Utilização de malha ou redes para representar no plano a posição de 
uma pessoa ou objeto. 
• Construção e interpretação de maquetes. 
• Identificação de semelhanças e diferenças (quanto a número de lados, ângulos 
e vértices) entre os polígonos: 
-Triângulos; 
-Quadriláteros: quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. 
• Cálculo do perímetro de figuras planas. 
• Planificações de cubos e Paralelepípedos. 
• Composição, decomposição e representação de figuras tridimensionais: 
- Construção de sólidos; 
- Embalagens. 
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Geografia 
 
 

• Planejamento de Brasília: construção e crescimento demográfico; 
• Regiões Administrativas e Entorno; 
• Distrito Federal na região Centro –Oeste; 
• Formas de poder: papel do executivo, do legislativo, do judiciário e da 
sociedade civil; 
• População total do DF e distribuição; 
• Realidade das diferentes comunidades (urbana, do campo, quilombolas, indígenas 
e outras); 
• Modos de vida nas regiões administrativas; 
• Etapas de ocupação no DF - semelhanças, permanências e mudanças; 
• Ocupação desordenada do solo: condomínios e invasões, causas 
e consequências; 
• Elementos naturais visíveis na sociedade e as modificações feitas pelo homem: - 
Relevo (áreas altas, baixas, planas e elevações); 
- Águas (rios, lagos, mar, lagoas, canais e baias); 
- Vegetação (natural e introduzida); 
- Clima (temperatura, chuvas, vento e umidade); 
• Tipos de tecnologias; 
• Atividades econômicas, 
Produtivas e desenvolvimento sustentável do DF: (agricultura, indústria, comércio, 
serviços e turismo); 
• Transportes e Trânsito 
• Meios de comunicação; 
• Saneamento básico e coleta seletiva de lixo; 
• Distância, direção, orientação; 
• Cartografia (Mapa-Múndi, continentes, países, estados e cidades); 
• Noção de proporção escala e referenciais de localização. 

• Composição de figuras geométricas planas e partir de justaposição de outras e 
a utilização do Tangran. 
Tratamento da Informação 
• Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de comunicação e 
no comércio, registradas por meio de tabelas e gráficos. 
• Noções de combinação associada à multiplicação e tabela. 
• Situações-problema simples, envolvendo noções de possibilidade 
e probabilidade. 
• Construção e interpretação de gráficos de colunas, barras e produção de textos. 
• Situações-problema envolvendo interpretação de tabelas e gráficos. 
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História 
 

 
 
 

Ciências 
 

• O estudante e o tempo: o tempo no cotidiano; fontes históricas; tempo histórico 
e social; 
• Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da criança e 
do Adolescente, Estatuto do Idoso, leis 10.639/03 e11.645/08; 
• A colonização e a história do Brasil após o descobrimento; 
• Noções de época e século; 
• A criação de Brasília; 
• Antigas capitais, Missão Cruls, a história de JK, os idealizadores de 
Brasília (Lúcio Costa e Niemeyer); 
• Os pioneiros e construtores de Brasília – a influência de homens e mulheres 
na construção do DF (os candangos); 
• A vida dos sujeitos no DF: hábitos, costumes, religiões, organização 
social, modos de viver, convivência. 
• Organização social e política do DF (necessidades básicas, condições 
dos serviços prestados, formas de poder e seus papéis); 
• Grupos sociais: diversidades, regras sociais nos diferentes grupos estudados 
e articulação com os documentos: Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Estatuto da criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso; 
• A vida em sociedade: história de comunidades locais, rurais, 
quilombolas, indígenas e outros contextos do DF. 

 
Ambiente 

• Sistema solar – corpos celestes, tamanho relativo, e distância da Terra (lua, 
sol, planetas, satélites naturais e artificiais). 
• Translação e rotação. 
• Pontos de referência: pontos cardeais, orientação por constelações, nascente 
e poente. 
• Rosa dos Ventos. 
• Fases da lua e eclipses lunares: 
- Calendário lunar. 
• Constituição do planeta Terra: 
- Estrutura do planeta 
Terra: crosta terrestre e magma; 
- Rochas: composição, classificação, tipos e utilização; 
- Atmosfera terrestre; 
• Tempo atmosférico (chuva, sol, calor, frio, umidade, granizo, neve, neblina 
e geada). 
• Tempo cronológico. 
- Diferenciação entre tempo atmosférico e tempo cronológico. 
• Clima: diversidade climática brasileira, clima e forma devida. 
• Fenômenos da altitude (estação meteorológica). 
• Poluição, desmatamento, efeito estufa, aquecimento global e catástrofes naturais. 



 
 

59  

• Ar atmosférico. 
- Composição do ar atmosférico; 
- Poluição do ar. 
• Água: 
- Estados físicos da água; 
- Mudança dos estados físicos da água; 
- Ciclo da água (formação das chuvas, geadas, granizo e neve); 
- Noções de lençóis freáticos; 
- Enchentes: o papel do solo na regulação da infiltração da água da chuva. 
• Reino animal: classificação. 
• Reino vegetal: classificação. 
• Bactérias, protozoários e fungos (características). 
• Seres vivos. 
• Seres não vivos. 
• Relação entre os seres vivos: cadeia alimentar. 
• Ecologia: preservação do ambiente. 
Ser Humano e saúde 
• Identificação das partes do corpo humano. 
• Noções básicas sobre digestão, circulação, respiração, excreção e locomoção. 
• Cuidados com o corpo. 
• Alimentação, prática de esportes e atividades físicas. 
Recursos Tecnológicos 

 
• Ambientes naturais. 
• Ambientes construídos. 
• Impacto das ações do homem no ambiente. 
• Reaproveitamento de produtos: metais e papéis. 

 
 
 

Artes 
 

Plástica e Cênica 
• Profissões artísticas: pintor, escultor, arquiteto, artesão, musicista, ator, 
fotógrafo, designer, poeta, profissionais circenses e escritor; 
• Estudo do artesanato regional (com ênfase) e do nacional; 
• Estudo da relação da arte e do artesanato com a cultura do estudante; 
• Criação livre de desenhos, pinturas, construções e esculturas; 
• Técnicas artísticas variadas com instrumentos e 
materiais Diversificados; 
• Diferentes tipos e tamanhos de suporte para elaboração de trabalhos emarte; 
• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo (matrizes brasileiras); 
• Manifestações folclóricas, Populares; 
• Desenho de observação (paisagem, pessoas, objetos); 
• Desenho de observação e de imaginação sobre a cidade. (casa, rua, 
quadra, escola, bairro, cidade); 
• Criação de desenhos, pinturas, construções e esculturas temáticas; 
• Apreciação de artistas que utilizaram a cidade e temáticas sociais para elaboração 
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de trabalho plástico; 
• Elementos básicos da linguagem visual: relação entre ponto, linha, plano, 
cor, textura, forma, volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio; 
• Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional; 
• Primeiras noções de perspectiva /profundidade; 
• Construções tridimensionais; 
• Proporção; 
• Athos Bulcão; 
• Desenho urbanístico de Lúcio Costa; 
• Monumentos de Oscar Niemeyer; 
• Apreciação de obras de artistas do modernismo brasileiro; 
• Arte no Distrito Federal e seus artistas locais; 
• Apreciação de obras artísticas em períodos e movimentos distintos; 
• Visita a pontos turísticos da cidade para apreciação e realização de 
desenhos, esboços e ou textos; 
• Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: museus, mostras, 
exposições, galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e outros; 
• Cenas corporais; 
• Improvisação teatral; 
• Jogos dramáticos; 
• Comunicação espontânea das diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, 
comer, pegar e cheirar, etc; 
• Diálogo: improvisação de pequenas cenas; 
• Expressão corporal; 
• Expressão vocal: articulação, dicção e projeção; 
• Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos 
teatrais, histórias em quadrinho, filmes, propagandas, desenhos animados e 
programas infantis de TV 
• Dramatização de histórias Diversas; 
• Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, 
figurino e iluminação; 
• Tríade essencial do teatro: ator, texto e plateia; 
• Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de 
deslocamentos, planos, peso efluência; 
• Expressividade corporal em movimentos socioculturais(frevo 
maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do contexto do estudante; 
• Coreografias de danças 
folclóricas, populares e outros do contexto do estudante (produção, criação etc.); 
• Espaços de informação e de comunicação artística presentes na cultura: 
teatros, salas de apresentação, e outros; 
• Apreciação de manifestações multiculturais de espetáculos da cidade de Brasília; 
Música 
• Percussão corporal 
• Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre); 
• Estilos / gêneros musicais 
(música folclórica, popular, erudita do Brasil, do mundo) e outros; 
• Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra); 
• Noções de ritmo, melodia e harmonia; 
• Registro de sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa); 
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Educação Física 
 
 

• Atividades recreativas, brincadeiras e jogos, entre outras, possibilitando a 
combinação de habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades motoras 
específicas (correr e andar com saltar, andar e correr com transportar, andar e correr 
com chutar, andar e correr com arremessar, andar e correr com rebater, saltar e girar, 
passar e receber com membros superiores, passar e receber com membros 
inferiores, conduzir uma bola com os pés, rebater uma bola com as mãos); 
• Atividades lúdicas visando a introdução de práticas da ginástica 
artística (malabarismo, equilíbrio de objetos em diferentes partes do corpo, perna 
de pau, equilíbrio na corda bamba, etc.); 
• Oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis; 
• Movimentos expressivos (mímica, imitação de seres vivos, etc.); 
• Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal; 
• Atividades rítmicas das culturas afro-brasileira e indígena: macule lê, 
ciranda, bumba-meu-boi, etc.; 
• Manifestações do folclore nacional (Saci Pererê, Negrinho do pastoreio, 
Cuca, Boi-Bumbá, etc.); 
• Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira 
(amarelinha, elástico, pião, cabo de guerra, pique bandeira, cabra-cega, bola de 
gude, etc.); 
• Noções sobre competição, cooperação, regras, adversários em 
ambientes esportivos; 
• Jogos pré-desportivo (queimada, artilheiro, gol-a-gol, garrafão do basquete,21, 
etc.); 
• Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com 
necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e 
altas habilidades /superdotação 

• Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, 
folhas, vagens, sementes e bambus; 
• Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, 
rock, valsa, baião, indígenas e africanas; 
• Jogos folclóricos: canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos 
e marchinhas carnavalescas; 
• Rock de Brasília: história de bandas e artistas que surgiram na cidade de Brasília; 
• História dos principais estilos e movimentos da música popular brasileira (MPB); 
• Cuidados com a voz 
• Grupos musicais diversos e da cultura popular de Brasília; 
• Comunidade Quilombola do Distrito Federal; 
• Músicas cívicas; 
• Filmes musicais diversos. 
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Ensino Religioso 
 

 
 
 

Matriz Curricular – 5º ano 
 
 

Língua Portuguesa 
 

Alteridade 
• Paz e justiça em diversos grupos sociais (família, escola e comunidade); 
• Solidariedade e percepção do outro como postura ética; 
• Importância da família em suas diferentes composições, e da comunidade 
na estruturação do ser humano em sociedade; 
• Perseverança e empenho como força na busca de ideais; 
• Mídias e suas influências no comportamento humano; 
• Ações voluntárias para além dos espaços religiosos. 
Simbolismo Religioso 
•Objetos simbólicos como expressão do fenômeno religioso; 
• Percepção das diversas formas de manifestação do fenômeno religioso; 
• Rituais e práticas religiosas elaboradas por diferentes grupos religiosos; 
• Narrativas sagradas orais e escritas; 
• Tradições religiosas e culturais da comunidade e do Distrito Federal; 
• Lugares do sagrado no Brasil: templos e igrejas, terreiros, cemitérios 
indígenas, etc; 
• Vida e morte nas diversas manifestações religiosas; 
• Cantos, danças e narrativas nas principais manifestações religiosas presentes 
no DF. 

Leitura Produção escrita e oral 
• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e 
imagem) concretizados em diversos gêneros em diferentes suportes; 
• Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais 
quanto a aspectos composicionais e finalidade; 
• Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros e seu contexto 
de produção (autor, interlocutor, situação de interação, suporte e circulação; 
• Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual; 
• Letras de músicas: uso de recursos estéticos, composição e comparações 
entre vários autores; 
• Gêneros que apresentam a NARRATIVA em sua organização interna: fábulas 
tradicionais e modernas; contos de suspense; conto popular; lendas, mitos e 
crônica – análise de mecanismos de coesão e coerência, reconto oral e 
produção escrita; 
• Análise, percepção de elementos da narrativa presentes em diferentes 
gêneros: foco narrativo; características físicas e psicológicas (teimoso, corajoso, 
etc.) do personagem principal; identificação de personagens secundários; 
caracterização de lugar (onde) e tempo (quando). Se possível; enredo 
(desenvolvimento do 
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conflito, clímax e desfecho); discurso direto e indireto; 
• Notícias e manchetes: estudo de gênero enfocando os elementos fundamentais 
O quê? Com quem? Quando? Onde? Em que circunstâncias?); 
• Notícia: escrita de texto de autoria a partir de pesquisa de dados e 
organização de informações; 
• Carta de leitor: finalidade, localização do assunto, destaque da 
reclamação, isolamento do relato ou exposição do assunto e argumentos; 
• Reportagens e suplemento infantil de grandes jornais: leitura e estudo 
de reportagem levando em conta o tipo de leitor; 
• Tiras de jornal: análise de ambiguidades no efeito de humor; 
• Análise e enfoque em gêneros que apresentam em sua organização interna 
a INSTRUÇÃO: manual, regra de jogo, etc. 
• Poesia moderna e contemporânea 
– leitura e análise; 
• Poesia / Poema popular 
(cordel): completar textos com lacuna ou paródia; 
• Fábula: produção de reconto e autoria de fábulas após comparação entre fábulas 
tradicionais e contemporâneas, considerando aspectos que compõem esse 
gênero; 
• Contos e crônica: análise, produção de reconto e texto de autoria; 
• Gêneros da tradição oral: parlendas, trovinhas, trava-língua, adivinhação, piadas 
e cantigas (exploração, memorização e produção oral); 
• Textos de divulgação científica: resumo a partir de esquemas; 
• Entrevista: planejamento, realização oral, organização de dados e escrita 
• Autobiografia 
• Produção de diário e relatórios a partir de fatos motivadores; 
• Suportes e portadores – criação de espaços para publicação (mural, varal, 
revistas, jornais, placas, faixas, folhetos, cartazes, etc.); 
• Revisão e reescrita de textos produzidos, considerando um ou mais aspectos: 
pontuação, paragrafação, ortografia, concordância nominal e verbal, coerência 
e coesão, características do gênero produzido, etc; 
• Recursos para linguísticos (gestos, tonalidade de voz e expressão 
facial),de acordo com objetivos do ato de interlocução; 
• Debates: espontâneo, temático, intencional e planejado (escuta organizada 
e apresentação de argumentos, opiniões e comentários) 
• Seminário: exposição oral na sala, usando apoio de anotações; estudo de 
algum modelo (exposição gravada em vídeo, por exemplo) 
Técnica de discussão em grupo, para posterior plenária: debate de temas em 
grupos, elaboração de síntese seguida de apresentação para o grande 
grupo. Conhecimentos linguísticos articulados com textos: 
• Letra maiúscula: nomes próprios, início de frases e parágrafos; 
• Acentuação de palavras conhecidas; 
• Acentuação gráfica de Proparoxítonas; 
• Classificação quanto a tonicidade (oxítona, paroxítona e proparoxítona), com foco 
na acentuação de palavras conhecidas, destacando a frequência de paroxítonas na 
língua portuguesa; 
• Marcadores textuais: artigo, preposição e conjunção – sem nomeação, com 
foco na paragrafação; 
• Elementos coesivos e de coerência (para garantir a progressão temática e 
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conceitual); 
• Pronomes pessoais (reto, oblíquo) – uso do pronome no texto, realçando 
seus efeitos na coesão; 
• Pontuação: importância e uso contextual; pontuação do diálogo e reticências; 
• Verbos: presente, passado e futuro; 
• Verbos “pôr”, “querer”, “dizer” – foco na forma ortográfica; 
• Verbos na terceira conjugação (partir, sorrir), nas formas “sorrisse”, “partisse”, 
sendo contrapostos a outras palavras, como “tolice”, “meninice 
• Contraposição – fazendo / faz e no (uso popular do gerúndio) 
• Análise das diversas formas de uso: por que, por quê, porque, porquê; 
• Revisão: modos de nasalização - M e N no final de sílaba (bombom, ponte); NH 
(galinha); usando o til (maçã, anão); contiguidade (cama, dama); uso do “m” 
antes de “p” e“b”. 
• Fonemas / sibilantes: /s/, /z/ representados pela letra “s” (sapo, casa). 
• Sufixos: esaeeza; 
• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ representadas pela letra “x” (xarope, fixo, 
próximo, exato) – sons da letra X; 
• Manuseio e uso de dicionário, enciclopédias e gramáticas; 
•Sujeito e predicado; 
•Advérbio; 
• Revisão de substantivo e adjetivo; 
• Pronome de tratamento e demonstrativo; 
• Vocabulário: ampliação, significação, sinônimos e antônimos (inferir o sentido 
a partir da leitura e uso do dicionário). 
ConhecimentosLiterários 
• Obras literárias (apreciação, escuta e manuseio, 
compreensão e interpretação, leitura individual e coletiva); 
• Ditados populares, trovas, literatura de cordel e adivinhações. 
Contos de fada, contos populares, contos indígenas e africanos, folclóricos, 
causos, mitos e fábulas; 
• Livros e obras infantis; 
• Clássicos da literatura Infantil; 
• Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: contexto histórico 
e geográfico; 
• Comparação de versões literárias e produções artísticas (cinema, telas, 
livros), analisando similaridades e mudança das obras; 
• Comentário crítico de obra literária; 
• Poesia / Poema: moderna e contemporânea; uso de metáforas e outras figuras 
de linguagem (estudo sem classificação, apenas discutindo o sentido) Sugestão de 
autores: Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Vinícius de Morais, José Paulo Paes, 
etc; 
• Letra de música: compreensão do contexto da autoria paródias; 
• Texto teatral: leitura de um texto teatral completo, observando características 
de gênero (Ex: obras de Maria Clara Machado); 
• Cordel: análise do gênero e estudo de obras de alguns autores, entre eles: 
Leandro Gomes de Barros. (sugestão: visitar o site: <www.secrel.com.br/jornalde 
poesia>; 
• Biografia e obras de autores selecionados (Ex: Poesia: Cecília Meireles e Pedro 
Bandeira. Fábulas: Esopo. Contos: Irmãos Grimm). 

http://www.secrel.com.br/jornal
http://www.secrel.com.br/jornal
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Matemática 
 

Números e operações 
• Reconhecimento de outros sistemas de numeração (hindu, romano, maia, 
arábico) em contexto da História da Matemática para a compreensão da 
importância do número para a civilização atual. 
• Sistema de Numeração Decimal: 
-Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades; 
-Composição e decomposição; 
-Comparação de números e representação na reta numérica; 
-Situações-problema envolvendo as quatro operações e o Sistema números 
racionais (decimais e fracionários) no dia a dia. 
• Reconhecimento de múltiplos e divisores em contextos do cotidiano: 
- x 2 = número par, dobro; 
- x 3 =triplo; 
- x10, x100, x1000. 
• Resgate da contagem por agrupamento: 
-Porcentagem em contextos significativos (10%; 25%; 50%; 75%; 100%) 
relacionados a Decimais. 
• Números fracionários: 
-Resolução de situações-problema envolvendo números fracionários (parte do todo 
e fração de quantidade) no contexto social; 
-Resolução de problemas envolvendo ideia de equivalência e desigualdades de 
frações. 
adequada dos principais instrumentos de medidas presentes no contexto 
sociocultural: 
-Régua; 
-Fita métrica; 
-Balanças; 
-Recipientes graduados; 
-Relógios. 
• Realização de leituras de medidas em instrumentos que expressem o 
resultado por número decimal. 
• Socialização de procedimentos e de registros de medições de: tempo, 
capacidade, massa, comprimento. 
• Resolução de situações-problema significativas que requeiram 
transformações mais importantes e a descoberta de suas relações: 
-Comprimento (Km/m; m/dm; m/ cm; cm/mm; m/ mm); Superfície (m2/dm2 e 
dm2/ cm2); 
Massa (Kg/g; g/mg; t/kg); Capacidade (L/mL); Tempo: (h/min; min/seg; dia/hora; 
semana/dia; mês/dia; ano/dia; ano/ mês). 
• Interpretação, criação e produção de textos que constem informações 
que envolvam medidas. 
• Reconhecimento da presença e da importância das medidas em outras áreas 
do conhecimento e nas profissões. 
• Reconhecimento da evolução das medidas e de seus instrumentos na história da 
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civilização. 
• Relacionamento das principais frações das principais unidades de 
medidas (Exemplo: ½ Metro = 50 cm; ¼L = 250 mL; ½ de hora = 30min). 
• Medidas de comprimento e área: cálculo do perímetro e da área de figuras 
desenhadas em malhas quadriculadas e comparação de perímetros e áreas de 
duas figuras sem uso de fórmulas. 
• Sistema Monetário Brasileiro: 
-Utilização em situações-problema que envolvam a relação custo X mercadoria. 
Espaço e forma 
• Reconhecimento e representação de deslocamentos e orientações por meio de 
mapas. 
• Representação de locais, espaços e edificações por meio de maquetes 
utilizando poliedros, esferas, cilindros e cones. 
• Ampliação e ou redução de figuras por meio de desenhos ou figuras mantendo 
as devidas proporções com recursos do quadriculamento. 
• Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre poliedros (prismas, 
pirâmides e outros) identificando elementos semelhantes e diferentes (faces, 
vértices e arestas). 
• Cálculo do perímetro e da área de figuras planas a partir de situações-problema. 
• Identificação dos principais quadriláteros e suas propriedades. 
• Construção de sólidos geométricos: composição e decomposição. 
.• Percepção de elementos geométricos nas formas da natureza, nas criações 
artísticas, na tecnologia e na arquitetura; 
-Identificação de figuras espaciais por meio de suas vistas: frontal, lateral e superior. 
Tratamento da Informação 
• Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de comunicação e 
no comércio, registradas por meio de tabelas e gráficos. 
• Registros de eventos na reta da linha do tempo. 
• Noções de combinação associada à multiplicação e tabela. 
• Situações-problema simples, envolvendo noções de possibilidade e probabilidade. 
• Construção e interpretação de gráficos de colunas, barras e produção de textos. 
• Interpretação de gráficos de setor. 
• Situações-problema envolvendo interpretação de tabelas e gráficos. 

 
 
 

Geografia 
 

• Brasil, Estados, capitais e regiões (condicionante histórico-sociais, geográficos, 
econômicos, culturais); 
• Transformações culturais e suas influências no meio físico; 
• Regiões brasileiras: características, paisagens, modos de produção e 
organização social; 
• Etapas de ocupação do Brasil - semelhanças, permanências e mudanças; 
• Aspectos geográficos do Brasil: relevo, vegetação, hidrografia e clima, 
população, tamanho e distribuição; 
• Realidade das diferentes comunidades (urbana, do campo, quilombolas, indígenas 
e outras); 
• Espaços: urbano e rural e 
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História 
 
 

• O estudante e o tempo: o tempo no cotidiano; fontes históricas; tempo histórico 
e social; 
• Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da criança e 
do Adolescente, Estatuto do Idoso, leis 10.639/03 e11.645/08; 
• Constituição da sociedade Brasileira: povos originários; grandes navegações; 
a chegada dos portugueses ao Brasil; 
• Transformação de vida dos povos originários (indígenas) com a chegada 
dos europeus; 
• Presença dos povos africanos no Brasil: Escravização e resistência 
(Quilombos); 
• Localização das regiões de imigração do negro para o Brasil e áreas 
de concentração 
• Formação social do Brasil: matriz indígena; matriz africana; matriz portuguesa. 
• Contribuições culturais, sociais e étnicas dos imigrantes europeus e asiáticos; 
• Formação econômica do Brasil – ciclos econômicos; 
• Revoltas populares no Brasil Colonial; 
• Independência do Brasil: Império; 
• Proclamação Da República e suas causas e consequências para a 
organização do país; 
• Períodos da República; 
• Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico-racial, 
social e de gênero no Brasil; 
• A vida em sociedade: história de comunidades locais, rurais, 
quilombolas, indígenas do DF e do Brasil. 

Suas semelhanças e diferenças; 
• Indústria e comércio: suas interferências na organização das cidades e regiões; 
• Meio ambiente preservação e degradação; 
• Desenvolvimento sustentável; 
• TIC (Tecnologia, Informação e Comunicação): As novas tecnologias no cenário 
da globalização; 
• Localização espacial, meios de orientação, direção, distância; 
• Referenciais de localização, pontos cardeais, direção, distância, as divisões 
e contornos políticos dos mapas, o sistema de cores e legendas; 
• Tipos de mapa; 
• Projeções cartográficas; 
• Proporção e escala. 
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Ciências 

Ambiente 
• Magnetismo terrestre. 
• Uso de bússola na orientação e determinação dos pontos cardeais e outras 
formas de orientação (Sistema de Posicionamento Global -GPS) 
• Atmosfera terrestre. 
• Energia. 
• Eletricidade e a vida dos seres humanos. 
• Conservação, transformação e geração de energia. 
• Energia eólica, hidrelétrica, termoelétrica. 
• Noções básicas de circuito elétrico. 
• Combustíveis: álcool (origem e produção) e petróleo (origem, extração e refino). 
• Ecossistema. 
• Visão: Interpretação que o cérebro faz do que vê. 
• Interpretações dos fenômenos luminosos. 
• Reflexão e refração. 
• Ilusão de ótica e miragem. 
• Decomposição da luz branca no prisma, formação do arco-íris. 
Ser Humano e saúde 
• Noções dos sistemas do corpo humano: 
- Sistemas digestório, circulatório e respiratório; 
- Sistema respiratório: trocas gasosas (oxigênio x gás carbônico); 
- Sistema locomotor, urinário, genital e endócrino. 
• Relação entre corpo humano e pressão atmosférica (respiração como resultado 
da diferença entre a pressão interna dos pulmões e a pressão atmosférica). 
• Célula: 
- Estrutura da célula: seres unicelulares e pluricelulares; 
- Noções básicas de informação genética no DNA; 
- Noções de célula-tronco 
e Transgênicos; 
- Pele: impressões digitais. 
• Semelhanças e diferenças de gênero, étnico-raciais, afetivas entre os seres 
humanos e relações socioculturais. 
• Diferença no desenvolvimento de meninos e meninas: menstruação, 
sexualidade, fecundação, gravidez e herança genética. 
• Cuidados com o corpo. 
• Alimentação. 
• Função dos alimentos: construtores, reguladores e energéticos. 
• Prática de esportes e atividades físicas. 
• Tipos de nutrientes: vitaminas, minerais. 
• Cultura alimentar no Brasil: alimentação regional e influência contemporânea 
da mídia. 
• Tipos de gorduras na alimentação: saturadas, insaturadas, transgênicas e sua 
ação no organismo. 
• Uso de agrotóxicos e alimentos Orgânicos. 
• Doenças sexualmente transmissíveis (DST). 
• Prevenção e uso de drogas. 
Recursos Tecnológicos 
• Invenções e descobertas realizadas no Brasil e no mundo. 
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• Transformação de materiais. 
• Impacto das transformações de materiais sobre o meio ambiente. 
• Relação da tecnologia com as Ciências Modernas e Contemporâneas. 
• Influência da tecnologia na transformação de materiais. 

 
• Avanço tecnológico: vacinas, medicamentos e eletrônicos. 

Artes 
Plástica e Cênica 

• Profissões artísticas: pintor, escultor, arquiteto, artesão, musicista, ator, 
fotógrafo, designer, poeta, profissionais circenses eescritor; 
• Estudo do artesanato regional e artistas, com ênfase nonacional; 
• Estudo da relação da arte e do artesanato com a cultura do estudante e 
deoutras regionais; 
• Criação livre de desenhos, pinturas, construções, esculturas, 
fotografias, colagens, mosaicos, cinema,vídeo; 
• Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiaisdiversificados; 
• Diferentes tipos e tamanhos de suporte para elaboração de trabalhos emarte; 
• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. 
(matrizes brasileiras); 
• Manifestações folclóricas, Populares; 
• Cores e suas diversas 
representações na natureza e as produzidas pelo homem; 
• Desenho de observação 
(paisagem, pessoas, 
objetos); 
• Desenho de observação e de imaginação sobre a cidade. (casa, rua, 
quadra, escola, bairro, cidade); 
• Criação de desenhos, pinturas, construções e esculturas temáticas; 
• Apreciação de artistas nacionais que utilizaram a cidade e temáticas sociais 
para elaboração de trabalho plástico; 
• Elementos básicos da linguagem visual: relação entre ponto, linha, 
plano, cor, textura, forma, volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio; 
• Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional 
• Primeiras noções de perspectiva /profundidade; 
• Construções tridimensionais; 
• Proporção; 
• Apreciação de obras de artistas do modernismo brasileiro; 
• Arte no Brasil e seus artistas regionais; 
• Apreciação de obras artísticas em períodos e movimentos diferenciados; 
• Visita a pontos turísticos da cidade para apreciação e realização de 
desenhos, esboços e ou textos e comparativo com obras de outras 
localidades nacionais e internacionais; 
• Espaços de informações e de comunicação artística/cultura: museus, 
mostras, exposições, galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e outros; 
• Cenas corporais; 
• Improvisação teatral; 
• Jogos dramáticos; 
• Comunicação espontânea das diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, 
comer, pegar e cheirar, etc; • Diálogo: improvisação e criação de pequenas 
cenas; 
• Expressão corporal; 
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• Expressão vocal: articulação, dicção e projeção; 
• Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, espetáculos 
teatrais, histórias em quadrinho, filmes, propagandas, desenhos animados e 
programas infantis de TV; 
• Dramatização de histórias criadas pelos estudantes; 
• Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, 
cenário, sonoplastia, figurino e iluminação; 
• Tríade essencial do teatro: ator, texto e plateia; 
• Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração 
de deslocamentos, planos, peso efluência; 
• Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo 
maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros de diferentes contextos; 
• Espaços de informação e de comunicação artística presente na cultura: 
teatros, salas de apresentação e outros; 
• Apreciação de manifestações multiculturais de espetáculos locais e nacionais. 
Música 
• Percussão corporal 
• Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre); 
• Estilos / gêneros musicais 
(Música folclórica, popular, erudita do Brasil, do mundo) e outros; 
• Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra); 
• Noções de ritmo, melodia e harmonia; 
• Registro de sons (escrita 
musical espontânea, 
alternativa); 
• Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, 
folhas, vagens, sementes e bambus; 
• Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis); 
• Canções de ritmos diversos: 
cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e africanas; 
• Jogos folclóricos: canções 
folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas; 
• Rock: história de diferentes bandas e artistas comparados aos brasilienses; 
• História dos principais estilos e movimentos da música popular brasileira(MPB); 
• Composição musical; 
• Formação de 
conjuntos instrumentais 
evocais; 
• Cuidados com a voz 
• Grupos musicais de diversas culturas; 
• Comunidade Quilombola do Distrito Federal; 
• Músicas cívicas; 
• Filmes musicais diversos; 
• Espetáculos musicais nacionais; 
• Criações musicais: paródias e jingles. 
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Educação Física 
 

• Atividades recreativas, brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de 
habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas 
(correr e andar com saltar, andar e correr com transportar, andar e correr com 
chutar, andar e correr com arremessar, andar e correr com rebater, saltar e 
girar, passar e receber com membros superiores, passar e receber com 
membros inferiores, conduzir uma bola com os pés, rebater uma bola com as 
mãos.); 
• Atividades lúdicas visando a introdução de práticas da ginástica artística e 
circense (malabarismo, equilíbrio de objetos em diferentes partes do corpo, 
perna de pau, equilíbrio na corda bamba, etc); 
• Oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis; 
• Movimentos 
expressivos (mímica); 
• Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal; 
• Atividades rítmicas da cultura afro-brasileira e indígena: capoeira, maracatu, 
maculelê, ciranda, bumba-meu-boi, etc; 
• Manifestações do folclore nacional (Saci Pererê, Negrinho do pastoreio, 
Cuca, Boi-Bumbá, etc.); 
• Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira 
(amarelinha, elástico, pião, beti, cabo de guerra, pique bandeira, cabra cega, bola 
de gude, etc.); 
• Conceitos sobre competição, cooperação, regras, adversários e 
demais atores envolvidos em ambientes esportivos (árbitros, torcedores, imprensa, 
etc.); 
• Jogos pré-desportivo (queimada, artilheiro, gol-a-gol, garrafão do basquete,21, 
etc.); 
• Jogos com regra adaptadas que possibilitem a participação de alunos com 
necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e 
altas habilidades /superdotação; 
• Jogos esportivos presentes na cultura brasileira (futebol, futebol de 
salão, basquetebol, voleibol, 
handebol, etc.). 
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Ensino Religioso 

Alteridade 
• Respeito e aceitação das diferentes manifestações religiosas, em uma 
relação dialógica; 
• Amor, cooperação, justiça e respeito, como sentimentos altruístas; 
• Funções da meditação, da oração, das canções, músicas e da 
expressão corporal, como momentos reflexivos que enaltecem o ser 
humano; 
• Fé como sentimento humano que busca o encontro com o 
transcendente, independente mente da 
manifestação religiosa; 
• Mídias e suas influências no comportamento humano; 
• Ações voluntárias para além dos espaços religiosos. 
Simbolismo Religioso 
• Símbolos religiosos e o transcendente; 
• Tradições religiosas e culturais do Brasil; 
• Lugares do sagrado no Brasil: templos e igrejas, terreiros, cemitérios 
indígenas, etc; 
• Fé: sentimento humano 
que busca o encontro com o transcendente; 
• Tabus, mitos e realidade nas relações socioculturais e psicológico-afetivas; 
• Acontecimentos religiosos e a origem dos mitos; 
• Narrativas, mitos e segredos na história dos povos; 
• Cantos, danças e narrativas nas principais manifestações 
religiosas presentes no Brasil e no mundo; 
• Relações entre acontecimentos históricos e mitos na formação dos 
textos religiosos; 
• Práticas religiosas e as representações do transcendente. 



 
 

73  

11. Plano de Ação para a implementação do Projeto Político Pedagógico 
 
11.1 Plano de Ação da Equipe Gestora 
 
Apresentação 

 
Antônio Benedik, diretor, geógrafo formado pela UPIS, com 18 anos de 

experiência no magistério público do DF, atuando na função de gestor por 11 anos na 

SEEDF, sendo que durante 8 anos atuantes em regência de classe. Participou de 

vários momentos de formação continuada, nas diversas áreas e modalidades de 

ensino.  

Brunye Magalhães, vice-diretora, formada em filosofia e em pedagogia. Iniciou 

seu trabalho com estudos voltados a filosofia criativa nas escolas e ao terminar a 

graduação de pedagogia passou a trabalhar como parte gestora da escola. Seu 

projeto futuro é de trazer a filosofia para as series iniciais da educação. 
 

No que diz respeito à participação da comunidade escolar no processo de 

gestão democrática entendemos a importância de uma gestão compartilhada com os 

envolvidos no processo propondo uma abertura às discussões em torno das tomadas 

de decisões, bem como da efetiva participação nas ações pedagógicas desenvolvidas 

aproveitando as riquezas de diversidades de conhecimentos e valores éticos, 

explicitados nas experiências de nossos alunos, professores, servidores e 

comunidade. Esse projeto expressa, sobre tudo um desejo de fazer da educação um 

passaporte para a cidadania, fazendo da escola um ambiente prazeroso, 

oportunizando aos estudantes, famílias e demais integrantes da comunidade 

participar do cotidiano escolar nas suas variadas e múltiplas dimensões. 
 

O caminho que abre as portas para a constituição de um ambiente escolar 

democrático e inclusivo passa necessariamente pelos exercícios de reflexão das 

ações e planejamento. 
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Gestão de Resultados Pedagógicos Educacionais 

 

Objetivos Met
as 

Estratégias Período de 
execução 

Avaliação 

-Alfabetizar as crianças 
entre 6 e 8 anos de 
idade, com ênfase para 
que estes objetivos 
sejam alcançados já na 
metade do ciclo por 
uma grande parcela 
deste grupo; Eliminar 
com os índices de 
reprovação, visto que 
não há retenção 
durante o ciclo; 
-Proporcionar um 
ambiente de respeito 
às diferenças 
individuais, com 
trabalhos voltados à 
observação das 
etapas de 
aprendizagem. 
-Oferecer um ensino 
de qualidade no qual 
favoreça a 
permanência e o 
sucesso do aluno, 
evitando a evasão e a 
repetência. 
-Propiciar oportunidade 
de orientação 
sistemática aos alunos 
com histórico de 
reprovação e evasão 
-Propiciar recursos e 
meios capazes de 
atender às 
necessidades 
educacionais 
especiais de todos os 
estudantes, de modo a 
oportunizar lhes 
condições de 
desenvolvimento e de 
aprendizagem, 
segundo os princípios 
de: 
-Respeito à 
dignidade humana; 
-Educabilidade de 
todos os seres 
humanos, 
independentemente 
de 
comprometimentos 
que possam 
apresentar; 
-Direito à igualdade 
de oportunidades 

-Contribuir com a 
qualidade da 
alfabetização e 
letramento ofertado à 
nossa clientela, 
alcançando um número 
mínimo de 85% de êxito 
ao fim dos ciclos. 
-Desenvolver um 
aprendizado contínuo, 
respeitando as 
diferenças e 
peculiaridade de cada 
um. 
-Oportunizar vivências e 
troca de experiências 
entre todas as turmas do 
ciclo, fazendo com que os 
alunos sejam 
contemplados com os 
trabalhos propostos. 
-Melhorar a participação 
de todos os alunos nas 
disciplinas que 
apresentam maior grau 
de dificuldade, evitando 
o desinteresse e a 
evasão. 
-Propiciar a todos os 
alunos momentos de 
interação entre 
comunidade e escola. 
-Atendimento e 
acompanhamento 
individualizado a todos os 
alunos com histórico de 
reprovação e evasão pelo 
SOE (Serviço de 
Orientação- Educacional). 
-Ofertar suporte 
pedagógico a todos os 
estudantes com 
necessidades 
educacionais especiais, 
facilitando-lhes o acesso 
aos conteúdos 
desenvolvidos em 
classes comuns e turmas 
de integração inversa. 
-Promover as condições 
de inclusão dos ANEEs 
em todas as atividades 
da Instituição 
Educacional. 
-Garantir a integração e a 
participação de todos os 
envolvidos no processo 

-Elaboração e 
confecção de 
matérias e 
atividades 
(professores e 
equipe 
pedagógica), 
seguindo as 
necessidades 
de cada aluno 
e à etapa de 
aprendizagem 
em que se 
encontra; 
-Realizando de 
agrupamento e 
reagrupamento 
com os alunos 
de ciclo, na 
forma 
intraclasse 
interclasse, 
observando a 
característica 
de níveis de 
aprendizagens 
comuns, em 
que os 
professores e a 
equipe 
pedagógica, 
possam 
direcionar as 
atividades, no 
intuito de 
superar os 
desafios para a 
progressão de 
cada grupo na 
alfabetização; 
-Participação 
efetiva das 
crianças nos 
projetos 
culturais da 
escola, 
valorizando as 
variadas e ricas 
formas de 
expressão do 
corpo e da 
mente (uso da 
criatividade, 
musicalidade, 
expressões 
poéticas, 
literárias, 

Durante o 
ano letivo  
de 2019. 

Através do 
quadro 
comparativo 
da evolução, 
baseando no 
teste da 
psicogênese, 
realizado 
bimestralme
nte 
. 
Pela 
observação 
das 
atividades 
realizada 
diariamente 
e a 
superação 
dos desafios 
pessoais. 
Através da 
avaliação 
institucional. 
Diálogo com 
a orientação 
educacional. 
Avaliação 
processual e 
contínua por 
meio de 
prática 
pedagógica 
reflexiva e 
interventiva 
sobre a 
relação 
ensinar- 
aprender. 
Partindo 
desse 
princípio 
utiliza- se  a 
adequação 
curricular 
para garantir 
o acesso e o 
sucesso 
escolar dos 
ANEEs. 
A avaliação 
será 
efetuada 
durante todo 
ano letivo, 
bem como 
durante a 
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educacionais; 
-Direito a ser diferente. 
Integrar-se ao trabalho 
pedagógico da 
Instituição Educacional 
e da comunidade 
escolar na 
identificação, na 
prevenção e na 

educacional, buscando a 
cooperação da família e 
dos professores, na 
busca de alternativas 
para ajudar o alunado a 
superar as dificuldades 
pedagógicas, 
emocionais, sociais e 

esportes e jogos 
interativos); 
-Oportunizando 
as 
crianças 

avaliação 
institucional, 
onde serão 
apresentado
s 
para todos os 
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superação de conflitos. 
-Colaborar para o 
desenvolvimento do 
aluno, tendo como 
pressupostos o 
respeito à pluralidade, 
à liberdade de 
expressão, à opinião e 
a valorização do aluno 
como ser integral. 
-Conscientizar e 
sensibilizar a família 
da necessidade do 
comprometimento e 
integração à vida 
escolar do aluno. 
-Despertar o aluno 
para o compromisso 
com a 
responsabilidade e 
autonomia enquanto 
pessoa e cidadão, para 
estimular a reflexão 
coletiva de valores: 
honestidade, justiça, 
respeito, solidariedade, 
fraternidade, 
comprometimento 
social. 
-Colaborar com a 
diminuição dos índices 
de reprovação ao final 
do ciclo. 
-Contribuir para a 
elevação da 
autoestima dos alunos. 

cognitivas. 
-Proporcionar a todos o 
direito à educação de 
qualidade e a 
permanência na escola. 
-Capacitar os alunos a 
desenvolver as 
habilidades básicas e 
necessárias às séries 
iniciais como: leitura, 
interpretação e escrita, 
resolução de problemas 
com as operações 
fundamentais. 

experiências de 
realização e 
cooperação com 
atividades extra 
escolares que 
enriqueçam as 
propostas do 
ciclo para 
“leitura de 
mundo”: passeio 
a pontos 
turísticos, ao 
cinema, 
zoológico, teatro 
na escola e etc. 
Através de 
acompanhamen
to 
individualizado 
e em pequenos 
grupos. 
-Dinâmica de 
grupo nas salas 
de aula para 
melhorar a 
autoestima. 
Através de 
comemoraçõe
s, 
apresentaçõe
s e jogos. 
-Realizar 
atividades que 
estimulem o 
desenvolviment
o dos 
processos 
mentais: 
atenção, 
percepção, 
memória, 
raciocínio, 
imaginação, 
criatividade, 
linguagem, 
dentre outros. 
-Realizar 
adequações de 
materiais 
didáticos 
pedagógicas 
para atender as 
necessidades 
dos estudantes. 
Orientar a 
elaboração de 
material 
didático- 
pedagógico 
que possam 
ser utilizados 
pelos 

 envolvidos 
no processo 
ensino- 
aprendizage
m. 
Observação 
do 
rendimento e 
participação 
nas 
atividades 
propostas no 
processo 
interventivo. 
Observação 
do 
rendimento 
e 
participação 
em sala. 

 
 
 

. 
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estudantes 
nas classes 
comuns. 
-Realizar o 
atendimento 
aos alunos 
através de 
entrevistas, 
diagnostican
do 
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  problemas, 
orientando-os 
de forma 
individual ou 
coletiva, com 
observação, 
acompanhamen
to e 
aconselhamento
, promovendo, 
quando 
possíveis, 
palestras de 
interesse dos 
alunos e dos 
pais. 
-Reunir a 
equipe 
pedagógica e 
professores 
para 
trabalharem 
juntos na 
construção de 
atividades 
lúdicas que 
propiciem o 
exercício das 
habilidades de 
leitura, escrita, 
interpretação e 
cálculos básicos 
envolvendo as 
quatro 
operações. 
-Realização do 
atendimento e 
do reforço 
individual 
intraclasse e 
interclasse 
pelo professor. 
Organização de 
grupos de 
estudos 
semanais 
atendidos por 
membros da 
equipe 
pedagógica. 
Intervenções 
com dinâmica e 
sensibilizações 
que contribuam 
com o aumento 
da autoestima, o 
respeito por si e 
pelo próximo. 
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Gestão 

Administrativa 
Objetivos Met

as 
Estratégias Período de 

execução 
Avaliação 

-Estimular a 
responsabilidade de 
toda a Comunidade 
Escolar na 
prevenção, 
conservação e 
gerenciamento do 
patrimônio escolar, 
como parte do 
exercício da 
cidadania. 
-Atendimento 
satisfatório e 
adequado aos 
servidores da 
Instituição 
Educacional para o 
bom andamento de 
suas funções. 
-Divulgar horários 
de funcionamento 
dos setores da 
Escola, criando 
normas e horários 
adequados às 
necessidades da 
Comunidade 
Escolar. 
-Manter máquinas e 
equipamentos em 
funcionamento, 
assegurando o bom 
andamento das 
atividades 
pedagógicas e 
administrativas. 
-Dar autonomia aos 
funcionários 
responsáveis pelos 
setores da 
Instituição 
Educacional, 
tornando as ações 
mais democráticas. 
-Fortalecer a 
participação do 
Conselho Escolar 
na tomada de 
decisões 
administrativas 

-Conscientizar 
toda a 
Comunidade 
Escolar, 
observando 
critérios legais 
referentes à 
conservação do 
patrimônio 
público. 
-Atender a todos 
os servidores em 
suas 
necessidades, 
observando os 
critérios legais 
pertinentes a 
cada segmento. 
-Promover 
confraternizaçõ
es com todos 
os segmentos 
da escola. 
-Tornar as 
normas e horários 
de funcionários 
dos setores 
conhecidos por 
toda a 
Comunidade 
Escolar. 
-Fazer 
manutenção dos 
equipamentos 
constantemente, 
garantindo o 
bom 
funcionamento 
de todos, 
proporcionando 
condições de 
desenvolvimento 
das diversas 
atividades. 
-Atender às 
necessidades 
de materiais 
pedagógicos e 
de manutenção 
da Escola. 
-Oferecer 
autonomia de 
gerenciamento a 
todos os 
responsáveis 
pelos setores da 

Promovendo 
reuniões com 
pais, alunos e 
funcionários no 
início de cada 
semestre letivo e, 
extraordinariame
nte quando 
houver 
necessidade. 
Desenvolvendo 
ações 
educativas 
voltadas para a 
comunidade em 
geral e alunos, 
fazendo com que 
as pessoas se 
sintam 
responsáveis 
pelo bom 
andamento do 
processo. 
Mantendo a 
Escola limpa e 
organizada. 
Zelando  e 
adotando 
medidas de 
segurança em 
cada setor. 
Convocando 
reunião mensal 
com o serviço de 
limpeza, 
orientando os 
servidores para 
a necessidade 
de manter um 
ambiente limpo e 
organizado, 
buscando o bem 
estar de todos. 
Despachando 
documentos com 
agilidade, 
atendendo 
prazos e datas 
exigidas pela 
SEDF. 
Divulgando 
correspondênci
as através de 
e-mail aos 
funcionários 
interessados. 

Durante o 
ano letivo 
de 2019 

Análise dos 
resultados da 
avaliação 
institucional. 
Ouvindo pais e 
alunos no período 
do Conselho de 
Classe 
participativo uma 
vez porbimestre. 
Através do diálogo 
diário e em 
momentos de 
reuniões coletivas. 
Observando nos 
encontros 
destinados a 
confraternização a 
satisfação através 
dos participantes. 
Através de ficha 
de avaliação. 
Através de 
reuniões. Através 
de diálogo com os 
funcionários. 
Através de 
avaliação 
institucional. 
Através de diálogo 
com visitantes 
atendidos e com a 
Comunidade 
Escolar. Através 
da avaliação da 
Instituição 
Educacional 
(questionário dos 
pais). 
Reunião com 
todos os 
segmentos da 
Escola. 
Através do 
conhecimento pela 
Comunidade 
Escolar das ações 
e atuação do 
Conselho Escolar. 
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Instituição 
Educacional. 
Convocar o 
Conselho Escolar 
para deliberar 
sobre 

Ouvindo 
opiniões de 
cada um e de 
todos em 
reuniões 
e 
individualmente. 
Atualizando 
dados 
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 todas as 
decisões 
administrativas 
consideradas 
importantes. 

dos 
funcionários 
anualmente. 
Fixando 
correspondênci
as em murais 
dos setores da 
Escola, de 
acordo com 
cada segmento. 
Orientando 
sobre período 
de férias, 
abonos, 
atestados, 
licenças e outros 
afastamentos 
sempre que 
necessários. 
Mantendo a 
Escola 
organizada e 
prazerosa. 
Promovendo 
encontros e 
momentos de 
confraternizaçõe
s, objetivando 
melhor 
envolvimento 
dos segmentos 
da Escola. 
Informando 
durante reuniões 
no início do ano 
letivo. 
Divulgando o 
início do ano 
letivo através do 
Regimento 
Interno aos pais 
e alunos. 
Organizando 
critérios e 
agendamento de 
salas especiais 
(atendimentos). 
Convidando 
a 
Comunidade 
Escolar para 
participar 
das 
reuniões 
agendadas 
em cada 
setor. 
Informando 
através de 
diálogos diários 
sempre que 
houver dúvidas 
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por parte de 
cada um. 
Ouvindo os 
funcionários 
sobre as 
necessidades de 
manutenção e 
reparos. 
Fazendo revisão 
em 
máquinas e 
equipamento
s 
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  constantement
e. Substituindo 
máquinas sem 
condições de 
reparos por 
equipamentos 
novos 
adquirindo 
com verba 
destinada para 
esse fim. 
Aquisição de 
material 
didático- 
pedagógico. 
Respeitando 
opiniões sobre o 
funcionamento 
dos setores. 
Atendendo as 
necessidades 
levantadas 
pelos setores. 
Dando liberdade 
de organização 
do setor aos 
responsáveis. 
Convidando os 
membros para 
participar de 
reuniões 
juntamente com 
a equipe 
gestora. 
Realizando 
reuniões 
mensais com a 
comunidade 
escolar e equipe 
gestora. 
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Gestão Financeira 
Objetivos Met

as 
Estratégias Período de 

execução 
Avaliação 

-Dar transparência a 
aplicação de 
recursos públicos 
oriundos do governo 
local e federal, 
divulgando valores 
para toda a 
comunidade. 
-Prestar contas para a 
Comunidade Escolar 
e órgãos competentes 
das aplicações 
realizadas durante o 
ano, respeitando 
datas definidas pela 
SEDF. 
-Elaborar listas das 
necessidades 
pedagógicas e 
administrativas com 
participação da 
Comunidade Escolar, 
com vistas à 
elaboração do Plano 
de Aplicação e Ata 
das prioridades 
anuais dos recursos 
existentes no Caixa 
Escolar. 
-Informar a 
Comunidade Escolar 
sobre gastos 
emergenciais 
realizados com 
recursos públicos e 
próprios. 
-Divulgar os valores 
próprios arrecadados 
em eventos  (festas, 
passeios e outros) 
para toda a 
Comunidade Escolar. 

-Divulgar 
valores 
recebidos pelo 
Caixa Escolar 
do CEF 306 
do 
Recanto das 
Emas, de forma 
que a 
Comunidade 
Escolar tome 
conhecimento. 
-Prestar contas 
para a 
Comunidade 
Escolar e órgãos 
responsáveis de 
todos os valores e 
gastos realizados 
durante o ano de 
acordo com a 
legislação e datas 
estabelecidas. 
-Utilizar a 
totalidade dos 
recursos para 
suprir as 
necessidades 
pedagógicas e 
administrativas 
respeitando a 
legislação 
vigente. 
-Divulgar valores 
gastos em 
situações 
emergenciais, 
fixando 
informativo me 
mural destinado a 
esse fim, de 
forma visível a 
toda as 
Comunidades 
Escolar. 
-Expor de forma 
clara o total de 
valores 
arrecadados em 
eventos e sua 
real aplicação, de 
forma que os 
recursos sejam 
utilizados em 
benefício dos 
alunos. 

Promovendo 
reuniões com 
Conselho 
Escolar e 
Comunidade 
Escolar. 
Criando mural 
e expondo em 
lugar acessível 
a todos da 
Escola. 
Divulgando 
nas 
coordenaçõe
s coletivas 
com 
professores 
e 
funcionários. 
Ouvindo e 
acatando 
sugestões da 
Comunidade 
Escolar. 
Convocando 
Conselho Escolar 
e Caixa Escolar 
para deliberarem 
sobre a utilização 
dos recursos. 
Acompanhament
o pela 
Comunidade 
Escolar dos 
valores gastos, 
divulgando 
cópias e notas 
fiscais. 
Apreciação da 
prestação de 
contas pela 
equipe. 
Cumprimento 
dos prazos de 
entrega da 
prestação de 
contas pela 
equipe gestora. 
Convidando a 
Comunidade 
Escolar para 
reunião no início 
do ano letivo, 
estimulando os 
presentes para 
motivar a 
participação. 
Através do 

Durante o 

ano letivo 

de 2019. 

Através do 
diálogo diário 
com a 
Comunidade 
Escolar. 
Através do 
diálogo diário 
com a 
Comunidade 
Escolar. 
Através de mural 
criado para 
divulgação de 
assuntos 
referentes à 
Caixa Escolar, 
direcionados à 
comunidade em 
geral. 
Através da 
análise da 
documentação 
pelo Conselho 
Escolar e Caixa 
Escolar, 
verificando se a 
prestação de 
contas está de 
acordo com as 
normas exigidas, 
tendo como 
referencial o 
Plano de 
Aplicação 
elaborado pela 
Escola, em 
reunião agendada 
para esse fim. 
Através do 
resultado e 
aprovação pela 
equipe. 
Através dos 
resultados 
utilizando Plano 
de Aplicação para 
cada verba 
recebida. 
Através do 
monitoramento 
pelo Conselho 
Escolar das 
aplicações 
realizadas. 
Através da 
divulgação de 
cópias das notas 
fiscais no mural 
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diálogo diário e 
percepção dos 
problemas 
existentes pela 
Equipe Gestora 
e Comunidade 
Escolar. 

destinado a esse 
fim, oportunizando 
a Comunidade 
Escolar o 
monitoramento. 
Assim verificando 
se 
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  Nas 
coordenações 
coletivas 
semanais com 
docentes. 
Fixação de 
documento 
escrito assinado 
e deliberado pelo 
Conselho Escolar 
e Caixa Escolar, 
esclarecendo 
onde e em que 
foi aplicado e 
atendendo a que 
necessidades 
foram 
empregadas os 
recursos. 
Divulgação de 
valores no 
mural, visível a 
todos. 
Elaboração de 
planejamento em 
consonância 
com o Conselho 
Escolar, na 
aplicação dos 
recursos 
próprios. 
Promoção de 
passeios para 
alunos (cinemas, 
parques, 
exposições, 
etc.). Utilização 
na aquisição de 
materiais 
expositivos e 
sociais na 
Escola, 
direcionados a 
todos os alunos. 
Direcionamento 
pela Equipe 
Gestora, zelando 
para que os 
recursos 
arrecadados em 
eventos sejam 
direcionados 
para a melhoria 
da Escola. 
Aquisição de 
material 
pedagógico, 
direcionado ao 
uso em sala de 
aula. 

 o que foi 
planejado está 
sendo aplicado. 
Através da 
avaliação 
institucional. 
Através de 
reunião mensal 
com o Conselho 
Escolar. Solicitar 
parecer do 
Conselho 
Escolar, 
observando se o 
planejamento 
inicial foi 
contemplado. 
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11.2 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

O acompanhamento da proposta pedagógica se dará em todos os momentos do 

planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de forma coletiva com a 

comunidade escolar, onde serão apresentados resultados   dos projetos  e se necessário 

haverá ajuste adequando-o a realidade de cada ação. 
 

Cabe à direção e a Coordenação Pedagógica da Escola a responsabilidade de 

articular e proporcionar momentos para reflexão e implementação do PP, seja nos 

encontros específicos com professores ou nos momentos que exigem a participação de 

toda a comunidade escolar. 
 

A avaliação deve acontecer no final de cada semestre, envolvendo estudantes, 

professores, coordenação pedagógica, equipe gestora e pais. Para momentos de diálogo, 

reflexão e de avaliar todo o desenvolvimento  do PP, utilizaremos as reuniões de pais do 

final de cada semestre e os dias letivos temáticos para acompanhar e redirecionar alguma 

mudança na Proposta Pedagógica caso necessário. 

 

Os momentos específicos de avaliação fazem parte do processo educativo, por isso a 

participação de toda comunidade escolar se faz necessária para  que em conjunto se 

chegue a uma educação de qualidade. 
 
 
 

12. PROJETOS 
 
 
 
 
 

Projetos Responsável Prazo Local Justificativa Procedimento 

 
Reforço Escolar.  

 
Coordenado
r e 
monitores da 
escola 
integral. 
Professores. 

 
Ano 
Letivo 
de 
2019 

 
CEF 
306 

 
Oportunizar ao 
aluno um 
acompanhamen
to pedagógico 
no turno 
contrário, como 
também tarefas 
diversificadas. 

 
Acompanhamen
to pedagógico 
realizado em 
turno contrário 
pelo professor 
ou por 
monitores. 
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Projeto 
Horta 
Escolar e 
Educação 
Ambiental 

 
4º e 5º ano e 
Educação 
Integral 
(Aguardando 
parceria com a 
Emater para o 
Projeto Horta) 

 
Ano 
Letivo 
de 
2019 

 
CEF 
306 

 
Sensibilizar o 
aluno sobre a 
importância do 
meio ambiente 
através de 
noções básicas 
de cultivo e 
conservação 
das plantas. 

 
Cultivo de ervas 
e hortaliças 
para tempero do 
lanche escolar e 
para os alunos. 

Xadrez Escolar Educação 
Integral ( 4º e 
5º ano) 

Ano 
Letivo 
2019 

CEF 
306 

Trabalhar de 
forma 
interdisciplinar 
buscando como 
referencial o 
pensamento 
organizado, 

Durante as 
aulas treinar o 
jogo de 
xadrez; 
Ensinando   a 
História do 
xadrez, 
desenvolvendo 
habilidades 
matemáticas. 

Projeto leitura  
em casa. 

 2º , 3º, 4 e 
5º anos 

2º anos  
realizar
á no 2º 
semes
nte.3º, 
4º e 5º 
anos 
durante 
todo  
Ano 
Letivo 
de 
2019 
 

CEF 
306 

Incentivar a 
leitura de textos 
e livros 
diversos, 
melhorando 
assim a 
interpretação e 
a produção de 
textos diversos 

Acompanhamen
to pedagógico 
realizado 
semanalmente 
em sala de aula 
e em casa com 
a participação 
do responsável. 
O aluno leva um 
livro, um texto  
e uma ficha  
para fazer um 
reconto e falar 
sobre a história 
lida. 

Programa 
Nacional de 
Educação 
empreendedora 
– SEBRAE/DF 

Equipe 
gestora, 
coordenadores 
e professores  

Ano 
Letivo 
de 
2019 

CEF 
306 

Promover a 
educação e 
a cultura 
empreende
dora nos 
estudantes. 

Material fornecido 
pelo SEBRAE/DF. 
Atividades orais, 
exposição de 
materiais, vídeos 
e direcionamento 
feito pelo 
professor 
conforme 
orientação do 
órgão citado.. 

Soletrando 5º anos Ano 
Letivo 
de 
2019 

CEF 
306 

Consciet
izar o 
aluno da 
importân
cia da 
escrita 
correta, 
como 
meio 
para 
ampliar 
seu 
conheci
mento, 
facilitar 
sua 

 Será 
realizado em 
sala de aula, 
usado  
bancos de 
palavras. A 
competição 
acontecerá 
entre as 
turmas de 5º 
anos. Com a 
final no pátio 
da escola. 
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comunic
ação e 
formar a 
base 
para o 
próprio 
process
o de 
aprendiz
agem, 
através 
de uma 
competiç
ão 
saudável
. 

 
Descobrindo o 
letramento com o 
seu alfabeto 

 
Supervisão e 
coordenação – 
Projeto 
Interventivo) 

 
2º 
bimestr
e 

 
CEF 306 

Trabalhar 
atividades de 
alfabetização 
de forma 
prazerosa e 
lúdica, visando 
o interesse dos 
alunos 

Desenvolver a 
aquisição da 
alfabetização e 
letramento na 
perspectiva da 
ludicidade e do 
desenvolvimento 
global. 

Saídas de 
campo. 

Alunos ; 
Professores; 
Coordenadores
; 
Gestores. 

Ano 
Letivo 
de 2019 

CEF 306 Levar o 
aluno a 
maiores 
possibilidade
s de 
conheciment
o através da 
vivência. 

.Excursões que 
levam os 
estudantes a 
conhecer in loco 
os assuntos 
abordados em 
classe. Locais 
como: pontos 
turísticos, teatro, 
circo, parques e 
outros. 

 
Projeto 
Hora 
Cívica 

 
Direção, 
professores 
e 
Coordenaç
ão. 

 
Ano 
Letivo 
de 
2019 

 
 
CEF 306 

 
Possibilitar ao 
educando uma 
formação 
integral, 
resgatando 
valores, como o 
amor e o 
respeito pelos 
símbolos 
nacionais. 

 
Realização da 
hora cívica 
semanalmente, 
para informes, 
oração e 
conscientização 
para formação 
específica. 

 
Projeto 
Interventi
vo 

 
Professores, 
coordenador
es e 
supervisora 

 
Ano L 
Letivo 
de 
2019 

 
CEF 306 

 
Oportunizar ao 
aluno um 
acompanhament
o pedagógico de 
acordo com a 
dificuldade  de 
cada um. 

 
Reagrupamento 
de acordo com 
as necessidades 
de 
aprendizagem 
diagnosticadas 
pelo teste da 
psicogênese e 
observações. 

 
Feira Cultural 
e/ou Feira de 
Ciências 

 
Direção, 
supervisão, 
coordenador
es,professor
es e alunos. 

 
 

Junho 

    Julho 

 
CEF 306 

 
Desenvolver 
uma feira 
temática 
integrando 
toda escola 

 
Organizar 
estandes com 
apresentação por 
séries trabalhando 
a 
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. interdisciplinaridad
e. 

”Projeto Blitz Equipe gestora, 
professores e 
coordenadores. 

Ano 
Letivo 
2019 

CEF 306 .Proporcionar o 
desenvolvimento 
do aluno, através 
do 
acompanhament
o das atividades. 

.Acompanhamen
to pedagógico 
realizado 
semanalmente 
em sala de aula. 

Trabalhando 
parlendas 

2º ano Ano 
Letivo 
de 
2019 

CEF 
306 

Incutir no aluno 
brincadeira, 
leitura  e 
produção de 
texto. 

Contação de 
história.  Reconto 
das mesmas. 
Identifica rimas e 
oferecer 
momentos de 
leitura coletiva, 
como também 
ordenar frases e 
produção de texto 
( reconto). 

Alimentação 
saudável. 

1º ano e 
Ensino 
Especial 

2º 
bimestr
e 

CEF 
306 

Criar 
condiçõe
s de o 
aluno 
entender 
a 
importân
cia da 
boa 
alimenta
ção.  

Contação de 
história “  A 
cesta de dona 
Maricota e 
preparação 
de uma 
alimentação 
saudável na 
sala de aula. 

Projeto “ Eu leio, 
conto e reconto” 
E você? 

3º ano Ano 
Letivo 
de 
2019 

CEF 
306 

Despert
ar o 
interess
e pela 
leitura. 

O projeto será 
desenvolvido 
por meio da 
leitura e 
releitura de 
músicas, 
poemas, 
histórias... 

Feira Literária Equipe 
Gestora, 
coordenadore
s, monitores, 
alunos, 
professores  e 
comunidade 
em geral. 

Mês de 
outubro 
de 
2019 

CEF 
306 

Oportuni
zar ao 
aluno o 
contato 
com 
diversos 
gêneros 
textuais, 
como 
também 
todo o 
acervo 
literário 
existente  
na 
escola. 

Será 
desenvolvido 
através de 
leitura de 
livros, textos, 
confecções 
de materiais, 
produção de 
texto, como 
também o 
trabalho com 
músicas. 
Tendo como 
culminância 
uma 
exposição de 
todos os 
trabalhos. 

Personalidades 
Brasileiras – 
Consciência 
Negra 

Equipe 
Gestora, 
coordenador
es, 
professores, 
monitores e 

 Mês 
novem
bro de 
2019 

CEF 
306 

Desenvo
lver no 
ambient
e 
escolar 
ações 

Desenvolver 
atividades por 
séries 
relativas ao 
tema. 
Utlizando 
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alunos. conscien
tes de 
respeito 
as 
diferenç
as. 

palestras 
vídeos, 
revistas, 
livros, textos, 
contação de 
histórias e 
outros. 

Resgatando 
Valores 

SOE, AEE, 
supervisão, 
coordenação 
e 
professores. 

2º, 3º e 
4º 
bimestr
es 

CEF 
306 

Desenvo
lver uma 
imagem 
positiva, 
atuando 
cada vez 
mais 
indepen
dente 
proporci
onando 
o 
espírito 
de 
solidarie
dade e o 
desperta
r da 
consciên
cia de 
coletivid
ade e 
respeito. 

Através  de 
palestras, 
vídeos, leitura 
de livros, 
textos, como 
também 
atividades 
abordando 
valores. 

Festa Junina Toda 
comunidade 
escolar e local 

Junho Cef 306 Promover junto 
aos estudantes 
e à comunidade 
escolar o 
momento a 
integração das 
regiões 
brasileiras e 
cantigas de 
rodas. 
Promovendo o 
conhecimento e 
a vivência com a 
pluralidade 
cultural. 

Através de 
gincanas, 
brincadeiras e 
apresentação de 
danças típicas. 
Pesquisa sobre a 
diversidade de 
cada região e 
cantigas de rodas. 

Bidocência e 
tridocência 

5º ano Ano 
Letivo 
de 2019 

CEF 306 Aproximar os 
alunos do 
Ensino 
Fundamental 
I ao Ensino 
Fundamental 
II, 
preparando-
os para a 
transição 
natural da 
mudança de 
segmento. 

Os professores 
atuam com as 
mesmas turmas, 
ou seja, há uma 
troca mais de um 
professor trabalha 
com disciplinas 
diferentes na 
turma. 

Jogos 
Interdiscip
linares 

5º ano Ano 
Letivo de 
2019 

CEF 306 Incutir no 
educando 
regras de 
convivência, 

Realizado na 
quadra de esporte 
com modalidades 
diversas, 
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como também 
o respeito ao 
próximo. 

obedecendo 
regras. 

Inclusão  Todos  Março e 
setembr
o  

CEF 306 Discutir sobre as 
mudanças 
necessárias na 
escola, para que 
a inclusão se 
estabeleça 
efetivamente.  
É uma reflexão 
de alunos com 
necessidades 
especiais no 
ensino regular 

Através de 
palestras, 
vídeos, trabalhos 
realizados em 
sala de aula com 
exposição dos 
mesmos em 
murais. 
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13. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 306 
Equipe Pedagógica da Unidade Escolar: Antônio Benedik (diretor), Brunye Magalhães 
Ferreira(vice-diretora) e Mailene Pereira dos Santos (supervisora Pedagógica). 

 
 

 
Objetivos 

 
Temas 

 
Justificativ
a 

 
Estratégias 

 
Resp. 

 
Avaliação 

Construir 
conhecimentos 
para subsidiar a 
pratica 
pedagógica, 
garantindo uma 
educação de 
qualidade. 

Acompanh
am ento de 
ações 
pedagógica
s; 
-Diário /web 
-Conselho 
de Classe 
-
Sequênc
ia 
Didática 
-
Relatór
io 
(RAV) 
Avaliação 
diagnóstica; 
Multidocênc
ia; Lei- 
5714-Lei 
Distrital; 
Conselho 
de Classe; 
Provinha 
Diagnóstica 
Adequação 
Curricular; 
Vivencia 
escolar 
Psicogênes
e. 

Contribuir 
com 
formação 
articulada 
de todos os 
envolvidos 
no 
processo 
ensino 
aprendizag
em 

Formação 
continuada, 
Reuniões 
Pedagógica
s, com 
palestras 
encontros e 
temas de 
interesse 
pedagógico
, previstas 
no 
calendário 
escolar. 

Direção 
e 
supervis
ão. 

Avaliação 
continua e 
participativa 
ao final dos 
encontros 
e/ou 
formação no 
decorrer do 
ano letivo. 

Conhecer o 
trabalho de apoio e 
como ele pode 
auxiliar na rotina 
escolar e no 
desenvolvimento 
dos alunos. 

Apresentaçã
o do 
trabalho do 
AH/ SD 
(Altas 
Habilidades/ 
Superdotaç
ão) 

Entender as 
particularida
de s dos 
estudantes 
com (Altas 
Habilidades 
/ 
Superdotaç
ão) 
. 

 
 
Formação 
continuad
a e 
registros 
diários 

 
 
AH 

 
Ao final do 
encontro e no 
decorrer do 
ano 
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Promover a 
integração dos 
professores de 
diferentes anos, 
garantindo a 
interdisciplinaridad
e e a articulação 
entre os diversos 
níveis 
da Educação Básica; 
Identificar quais as 
necessidades 
prioritárias para um 
melhor atendimento; 
Promover o avanço 
das 
aprendizagens 
dos alunos. 

 
Projeto 
interventivo 
e 
reagrupame
nto 

 
Oferecer 
condições 
para 
avanço dos 
níveis de 
aprendizag
em dos 
alunos. 

 
Formação 
continuada
, debates e 
trocas de 
experiênci
as. 

 
Equipe 
diretiva 
institucional/ 
supervisão 
pedagógica. 

 
Análise dos 
resultados 
das turmas 
envolvidas 

 
 
 

14. PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

“É importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada 
passo para atingi-las” (Bernadinho). 
 

 
I - OBJETIVO: 
 
A formação integral do aluno, garantindo sua permanência na escola, sua 
aprendizagem no tempo certo, propiciando uma aprendizagem significativa e 
contextualizada, que valorize a inteligência do aluno, que faça vivenciar seus 
conhecimentos e o integre corretamente à sociedade.  
 
II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Contribuir para a melhoria do desempenho escolar dos estudantes, diminuindo 
possíveis casos de evasão e repetência; 

    Oportunizar vivências nas diversas formas de expressão através de atividades 
educativas, de acompanhamento pedagógico, esporte, cultura e lazer; 
 

III - PÚBLICO ALVO 
 
Alunos do 4º e 5º ano com dificuldade de aprendizagem, totalizando 100 alunos nos 
dois turnos.  

 
IV – METODOLOGIA 
 
Serão desenvolvidas atividades de reforço escolar, xadrez, oficinas pedagógicas e 
atividades desportivas, tudo dentro de oficinas previamente planejadas.Inicialmente 
teremos dois grandes projetos que nortearão nosso trabalho: O projeto de leitura: “ 
leio, logo aprendo” e o projeto Horta escolar: alimentação saudável e consciência 



 
 

95  

ambiental.  A partir deles é possível se pensar numa educação integral e na formação 
de estudantes críticos e conscientes, que com responsabilidade e respeito com o outro 
e com o mundo.  
 
V - AVALIAÇÃO 
 
Os estudantes serão avaliados pelos trabalhos produzidos nas oficinas, assim como 
sua participação no processo. Serão realizadas reuniões de avaliação das ações para 
possíveis intervenções no sentido de atingir os objetivos propostos.  
 
 
 

14.1 Projeto de leitura:  Leio, logo aprendo 
 
Objetivo Geral: Incentivar e estimular o prazer e o interesse pelo mundo da leitura, 
levando-os a perceberem as imensas possibilidades de um texto e tudo que nele está 
contido de conhecimento, sabedoria e informação.  
 
Objetivos Específicos: 
- Promover e incentivar o gosto pela leitura; 
 - Facilitar o acesso ao acervo literário da escola, as revistas e aos jornais; 
 - Propiciar práticas de leitura numa perspectiva lúdica e interdisciplinar; 
 - Melhorar os resultados de aproveitamento do rendimento escolar;  
- Estimular o raciocínio, a linguagem, a escrita e a atenção; 
 - Enriquecer a vivência, a convivência e a cidadania. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 1ª Etapa:  
- Seleção dos materiais: livros, gibis, revistas científicas, encartes, fichas de leitura e um 
caderno para registro de empréstimos;  
 
2ª etapa: 
 
Motivação para o desenvolvimento do projeto: 
-Apresentação do Vídeo: A menina que odiava livros  
-Clip musical: O mundo da Leitura – 3 minutos -Slide de frases de grandes pensadores 
sobre a importância da leitura  
-Slide : Os benefícios da leitura  
 
3ª Etapa:  
 
Produção de Mural: “Li, gostei e recomendo”; 
 - rodas de leituras; 
 - dramatizações;  
- contação de histórias 
 - leitura livre;  
- fichamento;  
- interpretação oral;  
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- leitura compartilhada em voz alta; 
 - declamações de poesias; 
- produção de textos;  
- adivinhas 
- parlendas;  
- confecção de mini livros;  
- dobraduras; 
- recorte e colagens, 
 - palavras cruzadas;  
- charadas; 
 - caça palavras; 
 - pinturas; 
 
As obras ficarão na caixa, juntamente com o Caderno de Empréstimo, onde será 
anotado, pelo monitor responsável, o nome da obra, o nome do autor, nome do aluno, a 
data que tomou emprestado e a data da devolução. O prazo de devolução é de 07 dias. 
 
CULMINÂNCIA: 
Sarau literário: Será organizado um sarau. Cada turma escolherá uma atividade que foi 
desenvolvida para apresentar na Noite Cultural, com a presença dos pais. 
 
14.2 Projeto Horta Escolar: Alimentação saudável e consciência ambiental 
 
Objetivo Geral:Desenvolver nos alunos a compreensão da agricultura familiar e uso de 
técnicas de cultivo relacionadas ao desenvolvimento sustentável, além disso, promover a 
capacidade para o trabalho em equipe, a cooperação, o respeito e o senso de 
responsabilidade, a alimentação saudável e alternativa livre de agrotóxicos. 
 
 
Objetivos Específicos: 
- Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do processo 
de germinação;  
- Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como alimentos;  
- Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo;  
- Degustação do alimento cultivado e colhido na horta.  
- Revitalizar a horta da escola, local onde todos serão todos responsáveis;  
- Estimular os alunos a construírem seu próprio conhecimento no contexto 
interdisciplinar;  
- Contextualizar os conteúdos aos problemas da vida urbana;  
- Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a sustentação da 
vida em nosso planeta. 
 - Organizar palestras para todas as crianças envolvidas no projeto com  os 
nutricionistas; 
- Incentivar atividades lúdico-pedagógicas (teatro, música, artes visuais)  
 
Desenvolvimento:  
Nesta etapa do projeto, teremos a horta como laboratório de experimentos. Entender as 
formas de nutrição da planta pela fotossíntese, seu desenvolvimento, entre outras 
possibilidades. Adquirir conhecimentos técnicos do uso de instrumentos e manuseio 
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correto do solo e adubos orgânicos, produzido no mesmo local. Cuidados com o plantio e 
rega. 
 
Avaliação: Acontecerá de forma processual, diagnóstica e acontecerá durante todo o 
desenvolvimento do projeto. Os momentos mais significativos do projeto serão 
registrados, tendo como ponto de observação o interesse, a participação à autonomia, a 
interação do grupo, enfim, todos os dados, que nos retratem a relação da turma com o 
projeto. 
 
 14.3  Oficina de criatividade: reciclagem 
 
A oficina de reciclagem tem como principal objetivo reutilizar os materiais recicláveis, 
promovendo a sensibilização em relação a geração de resíduos e às mudanças de 
atitudes diante da realidade vivenciada em nosso planeta. 
Para a realização da oficina serão utilizados materiais como: garrafas PET, CDs, latas 
vazias, etc. Serão usados garrafas pet, caixa de papelão, caixas de leite, cds, entre 
outros.  
Como produto final faremos uma feirinha para exposição e venda dos produtos 
produzidos a preços simbólicos. O dinheiro arrecadado será para a compra de material. 
 
 
14.4 Acompanhamento pedagógico 
 

O acompanhamento pedagógico tem por objetivo ajudar a superar as dificuldades 
na aprendizagem. As aulas terão atividades de português e matemática como reforço do 
conteúdo trabalhado na turma regular. Os alunos receberão atendimento individualizado 
e plantão de dúvida. 

 
 

15. PLANO DE AÇÃO DA  EQUIPE DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Apresentação - A sala de recursos de Altas Habilidades constitui uma modalidade 
especializada de atendimento educacional, desenvolvida por um profissional 
devidamente capacitado, destinado a apoiar a educação dos estudantes com Altas 
Habilidades/Superdotação, incluídos em classe comum do ensino regular, seja da rede 
pública ou privada. 

Justificativa - O atendimento ao estudante com características de superdotação tem se 
mostrado uma necessidade emergente no mundo de hoje. Em diversos países, nota-se a 
existência de programas especiais para esses estudantes e esforços no sentido de 
favorecer sua identificação e formação. De acordo com Winner (1998), a sociedade não 
pode ignorar os indivíduos mais capazes e deve refletir seriamente sobre como educar e 
desenvolver seus talentos. O futuro de qualquer nação depende, entre outros fatores, da 
excelência de seus sistemas educacionais, de condições favoráveis ao desenvolvimento 
dos talentos, da qualidade e competência de seus profissionais (Alencar &Fleith; 2001), o 
que refletirá no avanço cultural, cientifico e tecnológico do país. 

No art. 9º da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971 – a LDB de 1971 – ficará pela 
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primeira vez estabelecido que: 
“Art. 9º - Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem 
em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão 
receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes 
Conselhos de Educação”. (grifos nossos) 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, uma das principais no 
atendimento ao estudante superdotado, tem reconhecido a importância deste 
atendimento desde 1976 e, em atual gestão, considera a definição de superdotação 
como um indivíduo que apresente um notável desempenho e/ou elevada potencialidade 
em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual 
geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criador ou produtivo; capacidade de 
liderança; talento especial para artes visuais, artes dramáticas e música; capacidade 
psicomotora (Alencar &Fleith, 2001). No entanto, adotou o “Modelo dos três anéis” 
proposto por Renzulli (1985) como referencial teórico norteador de algumas práticas 
implantadas ao programa para superdotados. Na avaliação são consideradas as 
habilidades gerais acima da média, a criatividade e a motivação intrínseca na realização 
de tarefas.  

A proposta atual aspira pelo envolvimento de toda uma equipe multiprofissional no 
processo de identificação e desenvolvimento das habilidades dos estudantes atendidos 
no programa, e sugere a participação mais ativa da própria família do estudante, desde 
seu encaminhamento. A proposta é ampliar o olhar sobre o fenômeno da superdotação e 
considerar as potencialidades e subjetividades do estudante em desenvolvimento. O 
processo de identificação tornou-se mais flexível priorizando aspectos qualitativos e 
dinâmicos, ao invés dos procedimentos tradicionais de avaliação única por meio de 
instrumentos psicométricos realizados quase que em moldes clínicos e que 
desconsideram o papel das interações e de todo ambiente escolar do indivíduo. 

A partir desta definição de superdotação adotada pelo programa da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, a sistemática de identificação e as práticas do 
programa vêm passando por um processo de adequação. O estudante que demonstrar 
criatividade, habilidades gerais acima da média ou grande motivação na realização de 
suas tarefas poderá ser encaminhado ao programa. Renzulli (1985) propõe em seu 
modelo a utilização das “portas giratórias”, que significa as várias portas de entrada que 
o estudante utiliza para frequentar o programa. Seja a indicação da escola, da família, 
amigos ou até mesmo sua autoindicação. A partir das portas giratórias, os estudantes 
vão formando o que Renzulli denominou “pool de talentos”, que consiste em uma faixa de 
15% a 20% da população de estudantes que poderão ficar ou não no programa. O que 
irá definir sua presença no programa é a qualidade e o interesse em suas produções e 
projetos científicos. O programa de atendimento ao estudante superdotado vem 
adaptando estas práticas, expandindo as possibilidades onde a qualidade e o interesse 
na realização de projetos de pesquisa ou produções se tornarão os elementos 
determinantes no processo de sua avaliação. 

As atividades realizadas na sala de recursos são desenvolvidas a partir de um 
inventário de interesses e de estilos de aprendizagem do estudante. A partir destas 
informações, ele inicia a montagem de seu portfolio com o auxílio do professor, 
registrando todas as informações relevantes sobre suas habilidades e produções. 
Segundo Renzulli (1985), descobrir o interesse do estudante consiste na mola central 
para que ele se sinta motivado e passe a demonstrar suas habilidades. O papel do 
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professor é o de “encantar” por meio de atividades de exploração de temas gerais e de 
elaboração de projetos de pesquisa, para enfim, acompanhar o estudante em sua 
produção criativa. Após a “fase de observação”, o estudante que estiver apresentando as 
características de superdotação continuará a frequentar o programa pelo tempo que 
durar sua vida escolar básica. Durante sua permanência no programa, o estudante terá 
oportunidades de continuar suas produções criativas com o auxílio dos professores da 
sala de recursos, e participar de eventuais exposições abertas à comunidade. 

Para o desenvolvimento deste processo pelo qual os estudantes passam durante 
sua estada na Sala de Recursos alguns recursos são primordiais, como: material 
pedagógico compatível com seus interesses, sobretudo, o computador e o acesso à 
internet, recurso tecnológico indispensável à contínua atualização num mundo 
globalizado, transmitindo ao estudante uma visão correlacionada e crítica dos 
acontecimentos mundiais. Paralelamente, difícil encontrar à disposição kit de laboratório, 
livros de curiosidade, acesso às reportagens de revistas amplamente divulgadas, dorso e 
esqueleto humano, recursos catalisadores de um fácil vislumbre da vida prática. 
Ademais, não se poderiam esquecer os futuros artistas de plásticas, cênicas e música 
que veem podadas a sua criatividade e potencialidades em meio à falta de materiais 
compatíveis ao desenvolvimento de cada habilidade. 

Sobre isso o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre o 
atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 
13 de novembro de 2007,que determina as formas de oferta e a responsabilidade técnica 
e financeira do MEC na sua ampliação, definindo ainda aspectos como a transferência 
adicional para os alunos atendidos por essa modalidade de educação. Assim, por 
exemplo, o art. 1º do Decreto estabelece que: 
“Art.1º A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a 
finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. 
 
 
§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, 
recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de 
forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. 
§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da 
escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as demais 
políticas públicas.”(grifos nossos) 

Público alvo - O atendimento suplementar a estudantes superdotados destina-se 
prioritariamente aos estudantes oriundos de escolas públicas do Distrito Federal, da 
educação infantil e educação fundamental anos iniciais/anos finais, devendo, conforme a 
disponibilidade de recursos, ser estendido ao estudante do ensino médio e de escolas 
particulares. 

Objetivo geral - Oferecer oportunidades aos estudantes com Altas 
Habilidades/Superdotação, para que explorem áreas de interesses, aprofundem 
conhecimentos já adquiridos e desenvolvam habilidades relacionadas à criatividade, 
resolução de problemas e raciocínio lógico. 
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Objetivos específicos – Em anexo, por cada segmento do Atendimento. 

Cronograma- A estratégia do programa envolve três momentos distintos: entrada; 
processo de desenvolvimento e saída do estudante. 

• Entrada do estudante: nessa fase, as ações enfatizam a identificação das 
potencialidades. O estudante ingressa no programa e passa a frequentar a sala de 
recursos por um período chamado de fase de observação. Neste momento, as 
potencialidades do aluno são documentadas por meio do seu histórico escolar, de 
instrumentos psicométricos, de escalas de características comportamentais, de 
inventários e de um portfólio onde serão registradas todas as informações e produções 
relevantes ao seu desenvolvimento. As três principais fontes reveladoras do talento do 
estudante são suas habilidades, seus interesses e seus estilos de aprendizagem. A fase 
de observação tem a duração de no mínimo 04 e no máximo de 16 encontros, podendo 
ser estendida mediante estudo de caso. O estudante que apresenta o perfil definido a 
partir das características comportamentais listadas, somadas aos registros obtidos nesta 
etapa, ingressará na fase do desenvolvimento e será efetivado no programa. 
 

• Desenvolvimento do estudante: nessa fase, as ações enfatizam os serviços oferecidos 
ao estudante, à família e à comunidade escolar visando o seu desenvolvimento global. 
As atividades desenvolvidas nas salas de recursos tornam-se mais específicas às 
necessidades de desenvolvimento do estudante e a família é convidada a frequentar o 
grupo de pais para trocarem experiências sobre as necessidades de desenvolvimento 
dos filhos. Espera-se que o estudante desenvolva atividades de enriquecimento. 
 

• Saída do estudante: essa fase visa avaliar as performances do estudante quando este 
deixa de frequentar o programa ao término do ensino médio. Espera-se que o indivíduo, 
ao chegar nessa fase, possa atingir um nível superior em suas performances 
acadêmicas, criativas, produtivas ou de liderança social. Para fins de registro, estudo e 
avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo programa, o estudante e sua família 
serão convidados a prestar informações sobre o desempenho do estudante em todas as 
fases às quais ele passou durante sua participação no programa. Após a sua saída, 
encerram-se os vínculos com o programa. 

Avaliação do aluno - O processo avaliativo é processual, contínuo e obedece aos 
critérios adotados na legislação vigente, especificados na lei 9394/96 (Diretrizes da 
Educação Especial item 8.2) “Em relação às crianças com altas habilidades (superdotada 
ou talentosa), a identificação levará em conta o contexto socioeconômico e cultural e 
será feita por meio de observação sistemática do comportamento e do desempenho do 
aluno, com vistas a verificar a intensidade, a frequência e a consistência dos traços, ao 
longo do seu desenvolvimento”. 

Cada sala de recursos deverá manter um instrumento de registro de seus 
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estudantes, devendo entregar à secretaria da escola (onde está localizada a referida 
sala), à Coordenação Regional de Ensino, para que encaminhe à escola de origem do 
estudante e àCoordenação de Educação Inclusiva, uma cópia da listagem dos alunos 
atendidos com relatórios pertinentes. 

O estudante evadido do programa sem justificativa, pelo período previsto no 
regimento interno das escolas públicas do Distrito Federal, sairá do atendimento, 
devendo entrar em lista de espera para registro no mesmo. 

15.1 PLANO DE AÇÃO TALENTO ARTÍSTICO 

Propor atividades artísticas que favoreçam o estudante que apresenta Altas 
Habilidades/Superdotação em talento artístico, enriquecendo e aprofundando seu contato 
com diversos materiais para a execução de trabalhos criativos de artes. 

Fornecer informações que contribuam para a formação intelectual do estudante 
buscando satisfazer suas necessidades de aprendizagem e desenvolvimento de suas 
potencialidades. 

O QUE PARA QUE COMO QUANDO 
 Atendimento ao 

estudante que 
apresenta 

comportamento 
de Altas 

Habilidades / 
Superdotação -
talento artístico 

 Favorecer o 
contato com 

materiais 
diversos a fim 
de enriquecer 
e estimular a 
apreensão do 

conhecimento. 
 Fornecer 
informações 

que 
contribuam 
para esse 

enriqueciment
o. 

 Atendimento 
individual e 

coletivo 
 Visitas a 
exposições 
 Análise e 
apreciação de 

vídeos 
 Pesquisas 

 Palestras com 
escritores, 
pintores... 

 Durante o ano 
letivo, uma 

vez por 
semana. 

Recursos necessários: 

• Argila; 
• Assinatura da revista Super Interessante; 
• Assinatura de gibis de mangá; 
• Bloco papel canson para desenho (A3 e A4); 
• Bloco papel criativo; 
• Blu-ray; 
• Canetas pretas permanente para contorno (ponta fina e ponta grossa); 
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• Cartolina branca; 
• Cartolinas dupla face estampadas; 
• Cola Cascorez; 
• Computador com acesso à internet; 
• E.V.A.; 
• Lápis de cor: aquarelável e brilhante Faber Castell (48 cores); 
• Lápis para desenho Faber Castell nº “2”, “3”, “4”, “5” e “6”; 
• Livros de arte/ história da arte; 
• Livros de curiosidade e atualidades; 
• Massas de modelagem; 
• Material de expediente (lápis, caneta, borracha, apontador, régua, 

compasso, grampo para grampeador, clips, tachinhas); 
• Óleo de linhaça; 
• Papel apropriado para dobradura (recortado); 
• Papel cartão preto; 
• Papel paraná; 
• Papel pardo; 
• Pinceis dos tamanhos “0” ao “24”; 
• Projetor de imagens; 
• Solvente para tinta à óleo; 
• Telas (tamanhos diversos); 
• Televisão; 
• Tesouras; 
• Tintas: a óleo, acrílica, tecido, vitral, guache, relevo dimensional 3D; 
• Verniz geral. 

 

 

15.2 PLANO DE AÇÃO ÁREA ACADÊMICA 

Visitar exposições e/ou qualquer outro evento que vise a propiciar o 
desenvolvimento do gosto pela pesquisa e a busca do conhecimento cientifico através do 
processo investigativo. 

Oportunizar a descoberta de interesses, definição de problemas e 
desenvolvimento de produtos pessoais. 

Instrumentalizar o aluno para interagir com recursos e tecnologias necessárias 
para a execução de seus projetos de trabalho. 

Estimular o pensamento criativo-produtivo, autonomia e produção de trabalhos de 
criatividade através de enriquecimento e resoluções de problemas. 
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Desenvolver atividades de elaboração de projetos relacionadas a uma ou mais 
áreas de interesse. 

Desenvolver estratégias de observação e avaliação pedagógica nas áreas de 
maior destaque dos alunos encaminhados para o atendimento. 

O atendimento mencionado se refere às salas de linguagem/português e 
atividades/séries iniciais. 

Recursos necessários: 

• Argila; 
• Almanaques; 
• Assinatura da revista Super Interessante; 
• Assinatura de gibis; 
• Bloco papel canson para desenho (A3 e A4); 
• Bloco papel criativo; 
• Blu-ray; 
• Canetas pretas permanente para contorno (ponta fina e ponta grossa); 
• Computador com acesso à internet; 
• E.V.A.; 
• Lápis de cor Faber Castell; 
• Livros de curiosidade e atualidades; 
• Massas de modelagem; 
• Material de expediente (lápis, caneta, borracha, apontador, cola, tesoura, 

régua, compasso, grampo para grampeador, clips, tachinhas); 
• Papel apropriado para dobradura (recortado); 
• Pinceis de tamanhos diversos; 
• Jogos ( imagem e ação, War, banco imobiliário, uno, lig 4 ) 
• Dicionários; 
• Televisão; 
• Tinta guache. 

15.3 PLANO DE AÇÃO ITINERÂNCIA 

O trabalho da itinerância compreende todo o ano letivo e, -segundo a Orientação 
Pedagógica do Ensino Especial-tem como atribuições, dentre outras: 

• Coleta de dados sobre o atendimento;  
• Encaminhamento de alunos ao atendimento;  
• Acompanhamento pedagógico das salas de recursos;  
• Acompanhamento dos alunos no ensino regular; 
• Repasse de informações;  
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• Preenchimento de fichas;  
• Organização de toda a documentação referente à observação e efetivação 

ou saída ao estudante; 
• Encaminhamento dos Relatórios do período de observação à escola de 

origem do estudante; 
• Nutrir a CRE e COESP com informações solicitadas sobre as Salas de 

Recursos; 
• Mediação dos estudos de caso para assuntos diversos, como promoção de 

série, etc.; 
• Direção das reuniões de acolhimento aos novos estudantes; 
• Orientação aos profissionais que lidam com esses alunos, bem como às 

suas famílias e preparação de alternativas e projetos que contribuam para a 
melhoria da qualidade do atendimento; 

• Captação dos alunos que não foram encaminhados pela escola de origem 
para o atendimento; 

• Orientação nas escolas; 
• Organização de oficinas e exposições sobre essa modalidade em sua 

regional de ensino e em outras que não tenham atendimento, quando 
solicitado. 
 
 
 

15.4 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS PARA JOVENS 
TALENTOSOS  

 
OBJETIVO 
 
 O projeto de desenvolvimento de Habilidades Sociais para Jovens 
talentosos faz parte do Programa de Desenvolvimento de Habilidades 
Sociais para Jovens Talentoso, que é um Projeto de Ação Continua, 
institucionalizado junto ao Decanato de Extensão da Universidade de 
Brasília. O Programa de Desenvolvimento de Habilidades Sociais tem como 
objetivo geral atender as demandas socioemocionais de jovens da 
comunidade interna e externa da Universidade de Brasília e alunos do 
Atendimento Educacional Especializado de Altas Habilidades/Superdotação 
da SEE/DF, especificamente na Sala de Altas Habilidades do Recanto das 
Emas- CEF 306, com idade entre 12 e 30 anos.  
 
METODOLOGIA 
  O Programa é composto por 12 encontros, sendo um encontro a 
cada semana com discussão de temas selecionados, vivências, dinâmica de 
grupo e autoavaliações.  
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Cada encontro tem duração aproximada de 1 hora e 20 minutos. 
Entre as habilidades sociais desenvolvidas destacam-se: Civilidade; 
Comunicação verbal e não-verbal; Assertividade, cidadania e direitos 
Humanos; Expressividade e controle emocional; Empatia e solidariedade; 
Solução de conflitos interpessoais e Habilidades acadêmicas (opcional);  
 
 DESCRIÇÃO DO ENCONTROS - ESTRUTURA GERAL 
 
 1. Acolhimento ou Técnica de relaxamento; 
 2. Avaliação da Atividade de Automonitoramento; 
 3. Leitura e reflexão acerca dos tópicos do encontro; 
4. Dinâmicas e atividades do encontro; 
 5. Desafio de automonitoramento; 
6. Avaliação do encontro;  
7. Despedida;  
8. Avaliação - Checklist do encontro – Preenchido pela Equipe que mediou o 
encontro; 
 
COMO UTILIZAR OS ENCARTES  
 
• Script – com o passo a passo 
 • Recursos para Mediadores 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  
 
. Avaliação do Encontro  
a. Oral - Participante  
b. Questionário – Participante 
 c. Checklist – Mediador e Monitor  
d. Inventário de Habilidades Sociais – IHS  
 
 
RESPONSÁVEIS  
Raysson Noleto- Psicólogo da Sala de Recursos de Altas Habilidades do 
Recanto das Emas. 
 Amanda Oliveira- Universidade de Brasília. 
 
 

15.5 Projeto – Clube do Livro (Sala de Altas Habilidades/ Superdotação AH-SD 
PÚBLICO-ALVO 
Alunos atendidos pela Sala de Recursos de Altas Habilidades/ Superdotação na 
área de Linguagens 
 
OBJETIVOS 
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- Propiciar ao estudante a construção de sua identidade, estimulando o 
desenvolvimento do senso crítico, do espírito intuitivo, da criatividade e da 
curiosidade,  de maneira a despertar suas potencialidades. 
 
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 -  Criar e divulgar vídeos relacionados aos livros. 
 
RESPONSÁVEL 
Prof.ª Patrícia Sousa - Sala de Recursos de AH/SD. 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
Ano letivo de 2019 
Projeto 
Clube do Livro 
 
Justificativa 

- Estimular a leitura dos nossos alunos; 
- Desenvolver no estudante o prazer pelo conhecimento através da leitura; 
- Aumentar, em pelo menos 30%, a quantidade de livros lidos pelos alunos durante o ano; 

- Propiciar ao estudante a construção de sua identidade, estimulando o 
desenvolvimento do senso crítico, do espírito intuitivo, da criatividade e da 
curiosidade,  de maneira a despertar suas potencialidades. 
 
Procedimento 

- Fazer uma roda de conversa sobre o livro, permitindo que os estudantes  expressem suas 
impressões e os sentimentos provocados pela leitura e a possível identificação com a história; 
 - Promover atividades de leitura e escrita, em que os alunos serão responsáveis pela elaboração 
de sinopses, resumos e/ou resenhas críticas dos livros lidos; 

 -  Criar e divulgar vídeos relacionados aos livros 
 

15.6 Projeto: “MURALISMO ESCOLAR” E A DUPLA AUTORREFERENCIALIDADE – 
ENTRE O ESPAÇO DE PRODUÇÃO E O ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO.  

 
Autor: Francisco Ferreira dos S. Neto 

 
 

INTRODUÇÃO 

- Estimular a leitura dos nossos alunos; 
- Desenvolver no estudante o prazer pelo conhecimento através da leitura; 
- Aumentar, em pelo menos 30%, a quantidade de livros lidos pelos alunos durante o ano; 

- Fazer uma roda de conversa sobre o livro, permitindo que os estudantes  expressem suas 
impressões e os sentimentos provocados pela leitura e a possível identificação com a história; 
- Promover atividades de leitura e escrita, em que os alunos serão responsáveis pela elaboração 
de sinopses, resumos e/ou resenhas críticas dos livros lidos; 
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O projeto de intervenção será desenvolvido por mim, a partir da Sala de 

Altas Habilidades do Centro de Ensino Fundamental 306 do Recanto das 
Emas, no decorrer do segundo semestre de 2019, visando trazer para dentro e 

fora dos muros da escola à prática pedagógica, ao qual chamaremos aqui de 

“Muralismo Escolar” e a dupla autorreferencialidade – entre o espaço de 
produção e o espaço de representação. Para, a partir dela, inserir 

efetivamente no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola sua importância e 

a expansão dos seus pressupostos em outras escolas. A autorreferencialidade 

tratada aqui aborda a representação nos  dois interesses que perpassam o 

trabalho artístico em questão: o espaço de produção e o espaço de 

representação. O projeto de intervenção pedagógica alude ao espaço de 

produção1 e ao espaço de representação2. Nesse bojo, o “Muralismo Escolar” 

assinala para uma circularidade interminável entre os dois espaços. A 

autorreferencialidade neste trabalho está agregada, por um lado, à seleção do 

ensejo desta comunidade, mas também unida à intervenção da pintura no 

enlace de signos desses espaços. 

O projeto será desenvolvido no Centro de Ensino Fundamental 306 que 

está situado na Avenida Monjolo AE Quadra 306, Lote 06, na região 

administrativa do Recanto das Emas, periferia de Brasília – Distrito Federal. 

Segundo o Projeto (PPP, 2018): “a escola foi criada através da resolução nº. 

5.241 de 26 de outubro de 1995 do Conselho da Antiga Fundação Educacional 

do Distrito Federal, a escola atende 870 alunos/as entre 06 e 15 anos, 

organizado em dois turnos, sendo, 438 no matutino e 432 no vespertino”. A 

comunidade apresenta um nível socioeconômico relativamente baixo, 

influenciando diretamente na formação escolar dessas famílias. Acredita-se que 

o nosso projeto de intervenção por meio da Arte/espaço/representação vem 

corroborar com os chamamentos da escola como gestão, que acredita que a 

educação, também a partir da Arte, seja um “mecanismo de enfretamento das 

desigualdades sociais, (PPP, 2018)”. 

 
1 Espaço de produção - onde vai ser feita a pintura: paredes internas e externas da escola, 

caixas d’água, colunas, tetos e até o chão da escola. 
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2 Espaço de representação - síntese da materialidade e a trama de relações sociais da 
comunidade escolar e a gama dos símbolos conferidos por esses nichos à escola. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

Enxerga-se no espaço escolar - de produção - a falta de significação em si, o 

que pode ser resignificado no espaço de representação. Será que o primeiro espaço 

realmente é aproveitado ou apenas joga-se pintura em blocos ou paredes? O 

segundo espaço visa representar significativamente a lacuna deixada pelas paredes 

vazias, já que transformar a escola em escala de cinza ou de cores vibrantes não 

suscita reflexão e/ou identificação visual nenhuma com os membros da comunidade 

escolar. Para entender o processo da transição da pintura do espaço de produção 

para o espaço de representação deve-se atentar à tomada de consciência, a qual 

Milton Santos nos direciona – salvo a proporcionalidade de cada problema: 

O processo de tomada de consciência – já o vimos – não é 
homogêneo, nem segundo os lugares, nem segundo as classes sociais 
ou situações profissionais, nem quanto aos indivíduos. [...] A partir daí, 
a discussão silenciosa consigo mesmo e o debate mais ou menos 
público com os demais ganham uma nova clareza e densidade, 
permitindo enxergar as relações de causa e efeito como uma corrente 
contínua, em que cada situação se inclui numa rede dinâmica, 
estruturada, à escala do mundo e à escala dos lugares. (SANTOS, 
2004, p. 168). 

Ao aclarar a discussão com fotos do CEF 306 do Recanto das Emas se 

concorda ainda mais com (SANTOS, 2004, p. 168), no que se deixa de atingir nesta 

escala local, principalmente ao público jovem das instituições escolares e suas 

práticas de letramentos e de identidade. 

Está-se diante de um exemplo claro de espaço de representação sem 

significação nenhuma, que se espalha desde a caixa d’água aos corredores e muros 

da escola. 
 

Figura 1 Corredor interno do CEF 306. Figura 2 Caixa d´água do CEF 306 Figura 3 Pátio externo do CEF 306 do Recanto das Emas-Brasília-DF 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 
Perceber que paredes e muros da escola pintados podem transmitir mensagens 

e ideias de uma forma muito mais direta à comunidade escolar sendo uma dupla 
autorreferencialidade – entre o espaço de produção e o espaço de 
representação aos quais chamaremos de: “Muralismo Escolar”. Agregando 

assim valores de pertencimento e valorização de sua própria identidade ao se 

perceber que o espaço de representação o acolhe. 

 
2.2 Específicos 
 
 

Estudar a técnica de pintura em muros (Grafite, Muralismo Mexicano, etc) com 

grupos de alunos da Sala de Altas Habilidades, bem como a participação dos pais 

que são pintores e dos grafiteiros da própria comunidade; ler e interpretar a Arte de 

rua e pintura em muros como dupla autorreferencialidade do processo de ensino 

aprendizagem da escola e dos signos das vocações da localidade. 

CAPÍTULO III: JUSTIFICATIVA 

O projeto de intervenção pedagógica tem como ponto de partida a Sala de 

Altas Habilidades do CEF 306 do Recanto das Emas, que trabalha com alunos de 

Artes oriundos de escolas diversas da própria Regional, mas que pouco se 

integraram com a escola a qual fazem parte – como alunos de Altas Habilidades - 

por ser uma realidade à parte. Visando uma integração desses alunos ao nicho 

escolar do 306, trabalhar-se-á de forma interdisciplinar e transdisciplinar com os 

demais componentes curriculares (Português, História, Geografia) para se 

compreender que o processo de ler / compreender e discutir se faz ao acessar o 

letramento adquirido durante o modus operandis. Para as medições nas paredes, 

nas fachadas, nas colunas, nos pisos e em todo aspecto formal da sintaxe 

arquitetônica da escola integraremos as disciplinas de Matemática, Ciências e 

Geometria. Conectando todas essas áreas estarão os trabalhos artísticos em si com 

minha monitoria e orientação aos alunos da Sala de Altas Habilidades em Artes. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGIA 

Os métodos e técnicas a serem utilizados serão: estudos de observação in loco 

dos espaços de produção; rascunhos de desenhos com lápis HB em folha A3 e A4, 

os quais serão utilizados numa exposição pós-intervenção; monitoria de desenho 

dos alunos de Altas Habilidades com os alunos da escola em sala e/ou no pátio para 

perceber as demandas desses; entrevistas com pintores da localidade e com 

grafiteiros da RA do Recanto das Emas; mesclar a técnica do grafite e da pintura em 

muros para a efetividade da obra no espaço de representação. Por último, ao final  

do projeto se marcará um dia letivo temático com a participação de toda a 

Comunidade Escolar. 

CAPÍTULO V: CRONOGRAMA 
 

 

CAPÍTULO VI: RECURSOS NECESSÁRIOS 

Este trabalho de pesquisa usará recursos financeiros, humanos e materiais 

(sabendo que tais demandas para a intervenção é referente à escola CEF 306, mas 

podendo ter maiores ou menores recursos dependendo do tamanho da instituição de 

ensino e da aplicabilidade do projeto). 

 ANO
:  

2019 
ATIVIDADES AG

O 
S
E
T 

O
UT 

N
O
V 

D
EZ 

Preparação do projeto e reunião com a equipe gestora 
da escola 

     

Estudos de observação in loco dos espaços de 
produção 

     

Rascunhos de desenhos em folha A3 e A4      

Entrevista com os pintores da localidade e grafiteiros da 
RA 

     

Entrevista com os pintores da localidade e grafiteiros da 
RA 

     

Avaliação da intervenção a fim de melhorar o processo      

Chegada ao Brasil: 30/08/2019      

Monitoria de desenho dos alunos de AHSD com os 
alunos do cef 

     

Usar a técnica do grafite/pintura no espaço de 
representação 

     

Acolhidas as escolhas dos desenhos      

Dia letivo temático com a participação da comunidade 
escolar 
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6.1 Descrição dos recursos financeiros, humanos e materiais 
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 Financeiros 
 

Os recursos financeiros para a aplicação de um projeto numa comunidade 

periférica como a nossa escola demanda entre outras coisas, a saber: o aporte 

previsto em orçamento do CEF 306 ou da Regional de Ensino e a realização de uma 

campanha espontânea da escola entre seus atores da Comunidade Escolar para 

arrecadar junto ao comércio estes materiais. 

 
 Humanos 

 
Toda a Comunidade Escolar, sendo atores e atrizes externos e internos, sendo 

gerenciados pelo professor de Artes da Sala de Altas Habilidades. Tal gerência 

demanda um contingente de monitores da mesma sala de 38 alunos, bem como a 

eminência de ajuda de profissionais grafiteiros e pintores (que podem ter diárias 

pagas pelos recursos financeiros da escola como foi citado acima). 

 
 Materiais 

Os materiais que estão listados abaixo são apenas um esboço quantitativo e 

qualitativo de uso por metro quadrado, conversado com grafiteiros profissionais, 

pintores de paredes e comerciantes que vendem tais materiais, (cabendo futuras 

pesquisas e orçamentos a procura do melhor/menor preço). 

 
 25 fitas crepes da grossa; 38 máscaras para pintura 3M; 200 latas de spray  

de preferência as que contenham: Rustoleum ou Krylon; 1 caixa (100 unidades) de 

luvas cirúrgicas; 07 latas de tinta (de preparo) semi-brilho ou fosca de 18 litros cada; 

10 rolos de espuma poliéster de 23 cm; 10 trinchas médias de uso geral 2 1/2; 10 

extensores de pincel; Aluguel de plataforma móvel ou andaimes (ou cedidos pela 

regional de ensino) para pintar a caixa d´água da escola (este item, muitas escolas, 

talvez não precisem, pois dependerá da sintaxe arquitetônica da mesma). 

 
CAPÍTULO VII: RESULTADOS ESPERADOS 
 

A Avaliação das aprendizagens dos alunos pode se dar por meio de 

depoimentos e questionários aplicados pelos seus professores nas mais variadas 

disciplinas, em suas escolas de origem. A avaliação do projeto de intervenção de 
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uma maneira macro pode ser feita por meio de visitas técnicas de gestores de 

outras escolas, professores de Artes e, por conseguinte, do próprio secretário 

de Educação do DF, gerando assim recomendações, ideias, reflexões, críticas 

e elogios por meio de um relatório endereçado ao gestor do CEF 306 do 

Recanto das Emas e aos atores da intervenção pedagógica. A avaliação do 

projeto não só é importante, como conversa com o plano de ação da escola 

(PPP, 2018, p.84): 

“que deve acontecer no final de cada ação realizada, 
envolvendo estudantes, professores, coordenação pedagógica, 
Sala de Altas Habilidades e direção da escola. No início de cada 
mês letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a 
participação de toda a comunidade escolar para avaliar se os 
objetivos e metas definidos foram alcançados no mês anterior e 
apresentar propostas para a realimentação e execução do PPP 
no semestre em curso”. 

 
 

Apesar do cunho prático para existir, o projeto: “Muralismo Escolar” e a 

dupla autorreferencialidade – entre o espaço de produção e o espaço de 

representação necessita do caráter reflexivo dos atores/atrizes da 

Comunidade Escolar. Impactando, sobremaneira no senso de pertencimento, 

valorização da identidade e aprendizagem pela prática do trabalho artístico, 

bem como a sensibilidade do preservar o patrimônio “que é meu”. Espera-se 

que o engajamento dos alunos, da família, dos (das) professores (as), dos 

gestores e da localidade como um todo acarrete num processo de maior 

abertura da escola física para uma escola aberta e reflexiva ao acolhimento 

humanizado. 
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16- PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
 

Justificativa 
 

O S0E Busca contribuir na formação integral dos estudos, para isso 

desenvolverá ações articuladas e/ou projetos para minimizar as problemáticas 

apontadas em conselho de classe e/ou demandas pontuais. 

 
 

Eixo de atuação 
 

Ação junto ao corpo docente,  corpo discente, equipe gestora  e família; 
 
 

Objetivos da Orientação Educacional 
 

Atualizar e organizar o trabalho do SOE do CEF 306 Recanto das Emas; 

Identificar as necessidades da instituição de Ensino no âmbito da atuação do 

SOE  e planejar aos que vão suprir os mesmos; 

Trabalhar de maneira articulada com a comunidade escolar, integrando ações 

de responsabilidade do SOE  as necessidade de cada caso; 

Desenvolver atividades/fichas de acompanhamento da aprendizagem dos 

educandos. 

Realizar atendimentos junto aos professores, educando, durante coordenações 

pedagógicas; 

Despertar atendimento às famílias para medidas e proposta de ações conjunta 

entre escola /família; 

Compreender Estudo de casos entre as Equipes de Apoio a Aprendizagem; 

Atualizar e organizar o trabalho do SOE do CEF 306 Recanto das Emas; 

Promover reflexão-ação no ambiente escolar com vistas à promoção da Cultura 

de Paz 

Criar procedimentos e     documentos (relatórios, fichas, entrevistas, etc) para 

encaminhamento de alunos com dificuldades, indisciplina e outros por parte dos 

professores ao Serviço de Orientação Educacional, equipes de apoio e rede 

externa. 
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Contribuir com a discussão do papel da escola, da Rede e do Judiciário na 

aplicação da Lei Maria da Penha e, para, além disso, com os esforços de 

prevenção à violência doméstica e familiar. 
 

AÇÃO 
 
Promover a reflexão-ação da importância de se ter atitudes de cooperação, de 

sociabilidade, de respeito, de consideração, de responsabilidade, de tolerância e 

de respeito às diferenças individuais, além de reflexões relacionadas às 

temáticas (sexualidade, Estatuto da Criança e do Adolescente, etc.) da Semana 

de Educação para Vida.  

Motivar a criação de desenhos e jogos culturais. 

 Realizar ações preventivas contra a discriminação por motivo de convicções 

filosóficas, religiosas, ou qualquer forma de preconceito de classe econômica, 

social, étnico e sexual, enfatizando o respeito à diversidade cultural; 

Promover a Eleição de representante e vice das turmas. 

Acompanhar e orientar ações dos representantes de turma. 

Assessorar os discentes no processo de transição, por meio de orientação sobre 

o modo de ensino no Ensino Fundamental. 

Participação nos eventos promovidos pelo CEF 306. 

Acolhimento da queixa e recebimento da ficha de Encaminhamento ao SOE, 

atendimento ao aluno, a família e devidos encaminhamentos às redes de apoio 

internos e externos. 

Participar do Curso de formação: Projeto Maria da Penha vai a Escola. 

Participar dos demais cursos oferecidos pela CRE; 

 

RESPONSÁVEIS 

Orientadores educacionais. 

 

CRONOGRAMA 
Ao longo do ano letivo 

Conselhos de Classe 

Reunião de pais  

Semana de Educação para Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) [07 a 11/05] 
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Visitação e passeios bimestrais 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua mediante a observação e constatação de mudança de 

postura e de atitudes dos discentes no ambiente escolar. 

 

 

17 -Plano de Ação Pedagógica 2019 – AEE 
 
 

Título 

- Sala de Recursos  

Localização 

- Escola: Centro de Ensino Fundamental306 

- Endereço:Avenida Monjolo, Quadra 306 

- Telefone: 3901-3660 

-Professor(a): Mirtes da Silva Pereira 

 

Tema 

- Vivendo as Diferenças 

 

 

Introdução 
 

Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o 

dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem 

essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, 

buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e 

participativas no mundo que vivemos. 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(de janeiro de 2008), afirma que a Educação Especial deve oferecer o 
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Atendimento Educacional Especializado às necessidades educacionais 

especiais dos alunos com: deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. 

 

- Alunos com Deficiência: “aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas” (p.2). Portanto, são os 

alunos com deficiência intelectual, deficiência física, surdez, deficiência auditiva,  

cegueira, baixa visão, surdocegueira ou deficiência múltipla. 

 

- Alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento: “aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e 

transtornos invasivos em outra especificação” (p.2). 

 

Refletindo então, sobre os aspectos legais evidenciados acima, e pensando nos 

alunos PNEs que estão matriculados nas instituições de ensino, torna-se 

evidente que a Sala de Recursos deve existir nas escolas, e mais do que isso, 

sendo um espaço atuante e “vivo”, onde o aluno PNE possa desenvolver suas 

diferentes potencialidades tendo suas habilidades exploradas. 

 

Objetivo Geral 

 

- Desenvolver diferentes atividades com os alunos PNE matriculados no Centro 

de Ensino Fundamental 306, complementando e/ou suplementando a formação 

dos alunos, através da Sala de Recursose nos demais espaços escolares, 

fazendo com que os alunos PNE se integrem cada vez mais a nossa escola, 

preparando-os para terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas atuantes e 

participativas no mundo em que vivemos. 

 

Objetivos Específicos 
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Conforme o Decreto 6.571 de 17 de setembro de 2008, os objetivos do AEE são: 

 

I- prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 

aos alunos referidos no Artigo 1º; 

 

II- garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular; 

 

III- fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

 

IV- assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de 

ensino. 

 

Considerando todos os aspectos legais que compõe AEE, e enquadrando estes 

a nossa proposta educacional, a Sala de Recursos tem como objetivos: 

- Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos valorizando a 

educação inclusiva; 

- Compreender o aluno com necessidade específica, assim como demais 

alunos, como parte de toda a escola; 

- Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo 

adequado às necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as 

individualidades dos alunos; 

- Buscar a melhor integração dos alunos com necessidades específicas na 

escola, auxiliando o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e 

respeitando as diferenças de cada um; 

- Atender os alunos com necessidades educacionais específicas da escola; 

- Ofertar o Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos 

atendendo as necessidades individuais de cada aluno (espaço físico, mobiliário, 

materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 

específicos); 

- Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de 

necessidades educacionais específicas. 

Buscando atender nossos objetivos, é dever do professor da Sala de Recursos: 
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- Organizar a Sala de Recursos e zelar pelos seus materiais, para que sejam 

sempre bem aproveitados pelos alunos; 

- Entrevistar as famílias dos alunos com necessidades específicas, esclarecendo 

as funções do AEE na escola e conhecendo melhor as crianças que irão 

trabalhar neste espaço; 

- Disponibilizar aos professores fichas de encaminhamento e demais formulários 

para o atendimento dos alunos na Sala de Recursos, e orientá-los, se 

necessário, quanto ao seu preenchimento; 

- Sensibilizar os professores sobre a ação do AEE, multiplicando ideias e 

conhecimento sobre a inclusão escolar; 

- Planejar as atividades para os alunos na Sala de Recursos com criatividade e 

atendendo as necessidades individuais dos alunos.  

- Organizar as atividades dos alunos para que seja feito o acompanhamento do 

seu desenvolvimento (pastas, portfólios, fotografias, cadernos, e/ou demais 

materiais que julgar necessário); 

- Atender os alunos com necessidades específicas em contra turno escolar , 

individualmente ou em pequenos grupos, dando complemento ou suplemento na 

ação pedagógica destes alunos; 

- Auxiliar o professor de turma a realizar adaptações de materiais e recursos 

sempre que necessário, assim como adaptações curriculares, conforme sua 

disponibilidade; 

- Trabalhar juntamente com os professores e com a equipe diretiva na 

construção do PIE (Plano Individualizado de Ensino) dos alunos com 

necessidades específicas da escola; 

- Realizar visitas na sala de aula e nos diferentes espaços escolares, a fim de 

observar como está ocorrendo à inclusão do aluno com necessidade específica 

na escola, orientando os professores com ideias e sugestões para a melhor 

integração destes alunos; 

- Atuar em equipe, inclusive, quando possível, com outros professores e 

profissionais especializados em educação especial; 

- Participar efetivamente das formações oferecidas pela escola e outros cursos 

na área da educação especial que estiverem ao seu alcance de forma contínua, 

buscando melhor qualificação, mantendo sempre atualizado. 
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Referencial Teórico 

 

Acredito numa Educação Inclusiva onde todos os alunos possam ter acesso a 

escola, sendo oferecido a eles alternativas que explorem suas potencialidades 

através de uma participação interativa entre todos que estão envolvidos no 

processo educativo do aluno. 

 

O sucesso escolar do aluno com necessidades específicas e sua integração na 

escola gira em torno da participação efetiva da família, do envolvimento de 

profissionais qualificados para realizar um atendimento especializado (quando 

necessário) e da escola. 

 

Essa parceria é muito importante para que o aluno possa participar das aulas de 

forma efetiva, garantindo a igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola. 
“temos o direito à igualdade, quando a diferença nos inferioriza e direito 
à diferença, quando a igualdade nos descaracteriza!” SANTOS, 
Boaventura de Souza. A construção multicultural da igualdade e da 
diferença. Coimbra: Centro de Estudos Sociais. Oficina do CES nº 135, 
janeiro de 1999. 

 

Não basta aceitar a matrícula dos alunos nas escolas, é fundamental que muito, 

além disso, a escola e os professores estejam de coração aberto, para receber 

estes alunos, buscando integrá-los ao ambiente escolar e na sociedade, 

permitindo que todos tenham acesso aos mesmos direitos educacionais. 

 

Para que possamos caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária do 

ponto de vista educacional, é necessário que cada vez mais professores se 

interessem por esta temática, pois a inclusão escolar já faz parte da realidade 

dos educadores, e a capacitação desses profissionais é um passo muito 

importante para que tenhamos cada vez mais avanços. 

 

Inclusão, não é apenas levar o aluno com necessidade específica para a escola 

comum, mas sim, dar a este aluno, suporte para que tenha acompanhamento 

especializado, fornecer formação para os professores, orientar as famílias, 

integrar este aluno ao espaço escolar (acesso físico, suporte de materiais, 
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socialização e respeito). 

 

É preciso sensibilizar todos os envolvidos neste processo educativo, para que 

todos os alunos tenham oportunidade para crescer cognitivamente e 

socialmente, devemos reconhecer as diferenças, aceitar e respeitar, trabalhando 

com essa diversidade, valorizando e convivendo com as diferenças, de forma 

que todos aprendam junto com elas, assim estaremos caminhando para uma 

educação mais significativa, compreendendo mais o mundo em que vivemos e a 

nós mesmos. 

 

É preciso utilizar as novas tecnologias de ensino e as TAs para propiciar a 

aprendizagem de todos os aluno, oportunizando meios para que ele faça parte 

da sua própria construção, desenvolvendo-se como pessoa, propiciando o 

desenvolvimento de contatos sociais e culturais. 

 

A escola então tem este grande desafio, de estar sempre se atualizando e 

mantendo os objetivos educacionais atingidos sem esquecer de estar atenta ao 

interesse dos alunos. Quando conseguirmos atingir este desafio, e receber todos 

os alunos da mesma forma, oferecendo a todos os mesmos direitos 

educacionais, poderemos sim, dizer que temos uma escola inclusiva, uma 

escola mais humana, onde podemos viver e respeitar todas as diferenças. 

 

Metodologia 

 

Para que possamos desenvolver o trabalho na Sala de Recursos CEF 306, 

pretende-se explorar os recursos existentes na sala, valorizando o aspecto 

lúdico da criança, pois a brincadeira já está presente no universo infantil, sendo 

um ótimo caminho para que possamos atingir nossos objetivos. 

 

Assim como também visamos explorar os recursos tecnológicos da sala, que 

auxiliam e ajudam a diminuir as barreiras das Pessoas com necessidades 

específicas na escola, facilitando e auxiliando sua aprendizagem. Além disso, 

vale destacar que as atividades realizadas na Sala de Recursos com os alunos 

PNE matriculados na escola acontecerá em 2019, será ofertado no contra turno 
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escolar de acordo com a política de educação especial, de forma que 

complementem e suplementem as atividades escolares. 

 

No primeiro momento, os pais dos alunos serão entrevistados pela professorae 

equipe diretiva, afim de se conhecer melhor os alunos PNE matriculados na 

escola e no seu entorno, podendo assim elaborar melhor estratégias e recursos 

pedagógicos, traçando metas e objetivos para os atendimentos. 

 

Partindo daí, os alunos começaram a ser atendidos na Sala de Recursos , de 

forma que venha complementar e suplementar a aprendizagem destes alunos. É 

importante que os alunos atendidos também frequentem a sala de aula comum, 

como os demais colegas da turma, diariamente. Os atendimentos acontecerão 

respeitando as individualidades de cada um e buscando atender as metas 

traçadas no PIE para cada aluno, atuando juntamente com os professores de 

turma. 

 

Este atendimento será individual, quando necessário, ou em pequenos grupos, 

de até três alunos, conforme a necessidade de cada aluno atendido. Esta 

parceria com os professores de turma é fundamental para o sucesso da Sala de 

Recursos  

 

Multifuncional, assim como a participação da família, que deve estar sempre 

presente, para que juntos possamos traçar melhor as metas a serem atingidas, 

estabelecendo uma mesma linguagem com estes alunos. 

 

Também é prevista duas devolutivas do atendimento na Sala de Recursos, 

conforme as orientações da psicóloga, para os familiares e professores, 

mostrando os trabalhos realizados na sala e discutindo o desempenho de cada 

aluno atendido, destacando a evolução de cada um, procurando sempre 

melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula, na escola, e em casa. 

 

Para acompanhar melhor todas as atividades, é necessário estar em diálogo 

constante com a equipe pedagógica e professores das turmas, discutindo o 

crescimento de cada aluno. E visitas na sala de aula também são previstas ao 
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longo do ano, para que se possa acompanhar bem de perto o rendimento destes 

alunos no grupo, buscando junto com o professor de sala de aula traçar 

estratégias que venham superar as dificuldades individuais destes alunos e 

valorizar suas potencialidades. 

 

Os trabalhos dos alunos também serão sempre expostos na Sala de Recursos 

Multifuncional , em murais, assim como fotografias, valorizando o que cada 

aluno é capaz de fazer. Estes trabalhos poderão ser vistos pelos familiares, 

sempre que eles quiserem, quando buscarem os alunos no fim dos 

atendimentos realizados.  

Constantemente estaremos trabalhando a identidade de nossos alunos, 

buscando melhorar a autoestima dos alunos e trabalhando nas turmas onde 

estes alunos estão sendo incluídos, de modo que as diferenças sejam sempre 

respeitadas. 

 

É importante tentar superar as dificuldades de cada aluno, diminuindo as 

barreiras das diferenças, sem se esquecer de valorizar as potencialidades 

individuais de cada aluno trabalhado, afinal, todos nós temos qualidades. 

 

Recursos 

 
a) Infra-estrutura de informática: 

- Um computador equipado; 

- Impressora; 

 
b) Ferramentas computacionais: 
- Softwares educacionais; 

- Jogos Pedagógicos; 

- Material para formar uma bandinha; 

 

 
Resultados Esperados 

 

Esperamos que os alunos PNE matriculados na escola e no seu entorno possam 
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com as atividades realizadas na Sala de Recursos Multifuncional SRM e demais 

espaços escolares possam ter uma melhor integração na escola, podendo 

compreender melhor a rotina escolar, tanto em sala de aula como nos demais 

espaços educacionais presente em nossa escola (pátio, biblioteca, sala de 

recursos). 

 

Também espera-se, poder construir junto com os professores de turma, que 

possuem alunos PNE a elaboração de um PIE (Plano Individual de Ensino), para 

que se possa acompanhar melhor o desenvolvimento destes alunos, vendo seu 

crescimento individual, respeitando suas necessidades e diferenças. 

 

O trabalho ao longo do ano será acompanhado pela equipe pedagógica, e 

sempre procurando parcerias com os professores de turma e familiares, visando 

o melhor desenvolvimento dos alunos atendidos. 

 

A Sala de Recursos visa atender os alunos com necessidades educacionais 

especiais, garantindo a TODOS os nossos alunos o direito de receber uma 

educação qualitativa, para que possam conviver na escola e na sociedade, de 

forma participativa e atuante, vivendo e respeitando as diferenças no nosso dia a 

dia. 

 

18- PLANO DE AÇÃO  DO CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA – CID 
FUTSAL 

 

OBJETIVOS  

GERAIS: 

• Assegurar e garantir a cada cidadão o exercício de seus direitos sociais 
fundamentais, que possibilitem uma qualidade de vida digna para toda a 
população de acordo com as metas traçadas pelo plano de governo do 
DF; 

• Universalizar o acesso ao lazer e o desporto comunitário e de massa nas 
escolas públicas do Recanto das Emas.  

 

ESPECÍFICOS: 
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• fortalecer o fenômeno educativo, através da integração escola – 
comunidade, estimulando a cooperação e o desenvolvimento da 
consciência crítico-social;  

• promover a democratização da educação, através da prática do CID 
futsal, a partir do desenvolvimento de interesses de planejamento e da 
avaliação em grupo;  

• colaborar no aprimoramento do desporto futsal, bem como a qualidade de 
vida do cidadão, oferecendo-lhe subsídios para incorporação e 
permanência de hábitos físico-motores, através do desenvolvimento da 
consciência e da expressão corporal.  

• buscar o conhecimento técnico e tático do futsal, identificando suas 
diferenças em aptidões e interesses, num processo de seleção e 
formação de futuros atletas.  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

• Lei Orgânica do DF, 1993; 
• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 23 de dezembro de 

1996 – estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional; 
• Lei n. 9615, de 24 de março de 1998, institui normas gerais sobre 

desporto e dá outras providências; 
• Decreto n. 2-574, de 29 de abril de 1998 – Regulamentação a Lei n. 9615, 

de 24 de março de 1998, institui normas gerais sobre o desporto e dá 
outras providências; 

• Constituição Federal de 1988, art. 217.  

 

 LOCAIS E ESCOLAS ONDE CID FUTSAL ATUA  

CEF 306 DO RECANTO DAS EMAS  
Terça, quarta e quinta feira 

Matutino: das 8h às 12h; 

           CEF 802 DO RECANTO DAS EMAS  
           Terça, quarta e quinta feira 

Vespertino: das 14h às 18h; 

 

            ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CID – FUSAL     RECANTO DAS  
EMAS 

       COORDENAÇÃO 

• Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF);  
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• Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas (CRE);  

        LOTAÇÃO  

O professor Fernando Martins Cavalcante, matrícula: 181317-X está 

lotado no CEF 802, atuando no CID Futsal - 40 horas.  

 

 ATIVIDADES E COMPETIÇÃO  

O projeto visa a formação de equipes nestes Centros de Ensinos para a 
posterior participação nos Jogos Escolares do Recanto das Emas e do Distrito 
Federal.  

O CID participará também de amistosos, jogos internos e competições 
externas.  

 

 RECURSOS MATERIAIS  

O CID Futsal utiliza materiais de ensino-aprendizagem próprios, 
oferecidos pelo Centro de Educação Física e Desporto.  

O CID Futsal busca parcerias, patrocinadores para sua consolidação e 
permanência.  

 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ALUNO-ATLETA  

Ocorrerá de forma processual, enquanto o aluno permanecer no CID 
Futsal, por meio de testes específicos e da participação em jogos.  

Serão considerados os seguintes aspectos: 

• Criatividade;  
• Liderança;  
• Participação;  
• Iniciativa;  
• Responsabilidade;  
• relação cognitiva motora;  
• relação afetivo social.  

 

 

19 -  PLANO DE AÇÃO DA SALA DE LEITURA MONTEIRO LOBATO 
Objetivo geral:  

 Desenvolver as habilidades de leitura e escrita. Incentivar a leitura  para a 
formação de cidadãos críticos, adquirindo assim, o pré-requisito  para o ano em 
que se encontra o aluno de forma letrada e com participação ativa em todos 
processo de ensino-aprendizage, tornando-se um leitor e escritor fluente. 
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Objetivos específicos: 

• Desenvolver a capacidade de ordenar frases para a produção e 
reconstrução de história; 

• Ser capaz de ler, codificar e entender diversos gêneros textuais; 

• Conseguir realizar interpretações de qualquer texto; 

• Completar histórias usando grupo de palavras; 

• Desenvolver oralidade e escrita; 

• Ter alfabetização necessárias para a produção de diversos gêneros 
textuais; 

• Despertar o gosto pela leitura, escrita correta e elaboração de diferentes 
textos; 

• Disponibilizar títulos para empréstimos. 

 

METODOLOGIAS 

Para o desenvolvimento desse projeto pretende-se buscar os recursos didáticos 
dispostos na escola para realizar as seguintes atividades: 

• Leitura de livros e textos pertinentes à literatura infantil; 

• Conversas informais; 

• Visitas à sala de leitura; 

• Contação de histórias; 

• Debate sobre as histórias lidas; 

• Produções de histórias e textos; 

• Exposições dos trabalhos confecionados. 

 

RECURSOS 

• Acervo literário; 

• Livros infantins, infanto-juvenil, literários e textos diversos; 

• Jornais; 
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• Revistas; 

• Gibis; 

• Músicas; 

• Sala de vídeo; 

 Ler é compreender melhor o mundo em que se vive, adquirindo 
assim conhecimentos. Pode-se dizer que  a leitura é essencial para o 
desenvolvimento de um povo. Por isso, é um instrumento de  
conhecimento e poder. 

 A leitura vem através dos tempos assumindo um papel necessário na 
busca do conhecimento, da aprendizagem. Para Mário Quintana “ Os 
livros  não são capazes de mudar o mundo, quem munda o mundo são as 
pessoas, os livros só mudam as pessoas”. 
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